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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0731654-51.2018.8.11.0001 - Favor mencionar esse número

 REQUERENTE (S):

BRUNO FELIPE ARUJO FRANCA

ADVOGADO (A):

 MARCUS VINICIUAS ARAÚJO FRANÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por 

BRUNO FELIPE ARAUJO FRANÇA a fim de solicitar a devolução de valor 

recolhido no processo nº 8035288-91.2017.8.11.0001 em relação à Guia 

nº 50902, em razão do recurso ter sido julgado deserto.

 É o relatório. DECIDO.

 Em que pese às alegações da parte, não se trata de hipótese abrangida 

pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011 uma vez que a restituição 

pleiteada não se enquadra no conceito de valor recolhido indevidamente, 

em duplicidade ou a maior.

 As custas processuais decorrem da atividade desenvolvida pelo 

Estado-Juiz e são pagas como remuneração pelos serviços prestados 

pelo Estado em razão dessa atividade.

 Destarte, ao ajuizar a ação devidamente representada pelo causídico este 

tem ciência das responsabilidades e consequências da propositura da 

ação, dentre elas arcar com as custas processuais ao formular o pedido.

 Posto isto, INDEFIRO o pedido para restituição do valor referente às Guia 

nº 50902.

 Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se o expediente.

Cuiabá, 30 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1028284-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (AUTOR(A))

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (AUTOR(A))

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (AUTOR(A))

A. L. DE MIRANDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT0011990A 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT0009634A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

PAULA RAINATO VIEIRA OAB - MT16238-A (ADVOGADO(A))

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

KAMILA VIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

DAGOBERTO RAMOS OAB - SC28851 (ADVOGADO(A))

ROVITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

MARIA DA GUIA DA SILVA AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

BENO DIAS BATISTA OAB - GO14271 (ADVOGADO(A))

ANA BRITO KOEHNE OAB - BA37760 (ADVOGADO(A))

FORTIORI CONFECCOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

MIRANDA & CIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS CAETANO DA SILVA OAB - GO11767 (ADVOGADO(A))

DENIS MALAGUTTI VIEIRA OAB - SP284646 (ADVOGADO(A))

CONTRA REGRA CONFECCOES LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

EDNA FLORES DA SILVA OAB - SP0155412A (ADVOGADO(A))

VILLA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

C.C.L.A.A. OURO VERDE MT - SICREDI OURO VERDE MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

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

DENIS PEREIRA DE SOUSA 73370711168 (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREIA SANTOS DE FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSIANE ROQUE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE27070 (ADVOGADO(A))

ADRIANA ABIB ROMANSINA OAB - SP145614 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Banco Mercantil do Brasil S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERA LUCIA SILVA DE SOUSA OAB - PE14712 (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

GISLAYNE RANGEL DE ALMEIDA OAB - PR63010 (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS NERI OAB - PR0027064A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIELLA CARRILHO CARDOSO DE SOUZA OAB - PR78594 

(ADVOGADO(A))

BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA OAB - MT11761/O 

(ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. O Administrador Judicial manifestou-se nos autos (Id 

1583871/16189431), noticiando a existência de diversas irregularidades 

constatadas por ocasião de inspeção realizada em 18/10/2018, 

requerendo ao final a adoção de medidas que incluem a implementação da 

consolidação substancial e “extensão dos efeitos da recuperação judicial” 

para as empresas Cleidiane R de Miranda Confecções Eireli-ME (Ariana 

Manoella Miranda Pereira Eireli-ME), nome fantasia Via da Moda; e 

Cleidiane Rodrigues de Miranda-ME, nome fantasia Anny Calçados e 

Confecções, requerendo ainda, a intimação das recuperandas para 

apresentação de documentos contábeis, bem como a designação de 
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audiência de gestão democrática, com a presença do Sr. Júlio Cesar 

Pereira, que se apresenta como “legítimo proprietário/administrador” das 

devedoras, e por fim a instauração de incidene para apuração de 

eventuais fraudes e crimes falimentares. Conforme narrado pelo 

Administrador Judicial, em inspeção realizada em 18/10/2018, apurou 

inúmeras inconsistências de dados, divergências e falta de informações 

necesárias para se concluir a análise dos registros contábeis, tendo ainda 

constatado que além das empresas presentes na lide existem mais duas 

que compõe o Grupo Empresarial Central da Moda, com nomes fantasias 

Via da Moda e Anny Calçados e Confecções. Aduz que, no último dia 23 

tomou conhecimento de que foi efetuado arresto de bens que se 

encontravam no endereço da A.L de Miranda-ME (Central da Moda), por 

débito no valor de R$ 266.754,00, de titularidade da Cleidiane Rodrigues de 

Miranda-ME (Anny Calçados e Confecções), em cumprimento a Mandado 

de Penhora e Remoção, oriundo de Ação de Execução movida contra esta 

pela empresa Zuah Textil Ltda-ME. Que o cumprimento do mandado 

acarretou na retirada de grande parte das mercadorias e estoques da loja 

Central da Moda, não restando outra alternativa ao grupo empresarial 

senão o fechamento das portas, causando sérios prejuízos ao 

prosseguimento da recuperação judicial. Afirma que uma das empresas 

citadas possui contrato com empresa de fomento mercantil responsável 

pelos recebíveis das unidades, a caracterizar vínculo de investimento e, 

por consequência confusão patrimonial das empresas Via da Moda e 

Anny Calçados e Confecções com as recuperandas, tornando necessário 

o reconhecimento da consolidação substancial, sugerindo, desse modo, a 

constituição de litisconsórcio ativo. Prossegue relatando que diante da 

constatação de inúmeras inconsistências nos dados, diergências e falta 

de informações, não há como concluir a análise dos registros contábeis 

das recuperandas para a elaboração dos relatórios mensais, sendo 

necessária a intimação das devedoras para apresentação dos 

documentos contábeis do período de agosto/2017 a julho/2018. Relatei. 

Fundamento e decido. As questões trazidas pelo Administrador Judicial, 

de fato são graves e podem conduzir à convolação da recuperação 

judicial em falência, a medida em que há indícios de confusão patrimonial, 

fraude e crime falimentar, posto que o Grupo Empresarial vale-se de 

empresa que não integra a lide com o fim de obter insumos para dar 

continuidade às atividades da recuperanda; bem como não vem agindo 

com transparência, deixando, inclusive, de apresentar ao Administrador 

Judicial, documentação contábil essencial para a elaboração dos relatórios 

mensais de atividade. Antes de analisar os requerimentos formulados pelo 

Administrador Judicial, no sentido da constituição de litisconsórcio ativo, 

em virtude da alegada consolidação substancial das empresas que 

compõe o Grupo Empresarial, entendo que se faz necessário a realização 

de audiência de gestão democrática, tal como sugerido pelo Administrador 

Judicial. A audiência de gestão democrática consiste em uma criação da 

doutrina e vem sendo empregada nos processos de recuperação judicial e 

falência, a fim de solucionar conflitos de interesses entre as partes 

envolvidas, com maior celeridade, a medida que diversas questões 

pendentes podem ser decididas na própria audiência, na qual estarão 

presentes a devedora, o administrador judicial, o membro do Ministério 

Público e quaisquer outros interessados, podendo até mesmo evitar que o 

tempo de trâmite regular do processo possa conduzir ao perecimento do 

direito tutelado, Oportuno destacar que tal modelo de gestão, tem se 

mostrado bastante eficaz, tendo em vista que resulta em maior 

transparência, menos burocracia e tem trazido maior satisfação às partes 

envolvidas, que terão participação no processo decisório, o que as torna 

mais colaborativas e menos resistentes ao andamento do feito. Destarte, 

considerando que as questões trazidas ao conhecimento do Juízo pelo 

Administrador Judicial, que reportam, inclusive, a participação no Grupo 

Empresarial de pessoa estranha aos quadros societários, Sr. Júlio César 

Pereira, que também deve ser chamado para prestar esclarecimentos; 

bem como que deve ser indagado sobre os fatos que possam conduzir ao 

reconhecimento da alegada consolidação substancial, e oportunizado o 

esclarecimento pelas devedoras das razões pelas quais as citadas 

empresas não compuseram a lide desde o início, entendo por bem em 

designar audiência de gestão democrática. Da Abertura de Incidente para 

Apuração de Eventuais Fraudes Diante dos fatos detectados pelo 

Administrador Judicial em sua manifestação, sem prejuízo do andamento 

deste feito principal deverá ser instaurado incidente processual, que terá 

por objeto verdadeira auditoria, a ser realizada por profissional designado 

pelo Juízo, uma vez que há interesse social e dos credores das 

recuperandas, diante da obscuridade das operações 

financeiras/mercantis envolvendo as devedoras, bem como de evidência 

de desorganização contábil e administrativa. Deve-se ressaltar que a 

instauração do incidente não deve paralisar a marcha processual, tendo 

em vista que o Administrador Judicial, pugna inclusive pela inclusão na lide 

de 02 (duas) novas empresas pertencentes ao Grupo Empresarial Central 

da Moda, bem como que a apresentação dos relatórios mensais 

encontra-se inviabilizada diante da ausência de documentos contábeis 

essenciais a sua elaboração, o que também pode configurar prática de 

fraude. Ademais, entendo que a suspensão do andamento do feito para 

realização das diligências necessárias à apuração dos fatos importa em 

descaracterizar o procedimento da recuperação judicial, mormente se 

consideramos a possibilidade de retardamento da marcha processual para 

adoção de medidas necessárias, o que pode vir a premiar o mau 

empresário que pretenda valer-se de uma moratória indeterminada, ou 

condenar prematuramente aquele de boa-fé ao fracasso sem que lhe seja 

dada a oportunidade de ter sua viabilidade avaliada, sob a ótica dos 

interessados na recuperação. Diante de todo o exposto passo a fazer as 

seguintes deliberações: 1) Acolho o pedido do Administrador Judicial, para 

o fim de designar o dia 09 De Novembro De 2018, Às 15:00 Horas para 

realização de Audiência De Gestão Democrática, a fim de possibilitar 

discussão sobre as questões trazidas aos autos. 1.1) Visando conferir 

celeridade ao feito, autorizo que o Administrador Judicial, a advogada das 

reuperandas, a ilustre representante do Ministério Público sejam intimados 

da data da audiência, por telefone, mediante certidão nos autos. 1.2) 

Intime-se pessoalmente o terceiro interessado, Sr. Júlio César Pereira, em 

endereço a ser fornecido pelo Administrador Judicial, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, para que compareça na audiência de gestão 

democrática. 1.3) Objetivando garantir maior transparência e assegurar os 

interesses dos credores e dos terceiros interessados no deslinde do 

processo, determino que a presente decisão seja imediatamente 

encaminhada ao DJE para publicação. 2) Sem prejuízo das determinações 

supra, determino que as recuperandas apresentem ao Administrador 

Judicial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a documentação contábil 

referente ao período de agosto/2017 a julho/2018, por se tratar de 

obrigação da devedora, cuja falta pode importar em pática de fraude e 

crimes falimentares, tal como previsto no art. 171, da Lei 11.101/05. 3) 

Determino que, para fins de formação de incidente processual de 

APURAÇÃO DE FATOS, o Sr. Gestor Judiciário instrua o mesmo com cópia 

da presente decisão e das manifestações do Administrador Judicial e 

documentos (ID 1583871 e ID 16189431). 3.1) Deverá o SR. GESTOR 

JUDICIÁRIO, para fim de formação do referido incidente, proceder à 

INTIMAÇÃO das Recuperandas, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, indique, outros documentos que entenda necessários para 

instruir o incidente. 3.2) Cumpridas as providências acima, e decorrido o 

prazo assinalado, determino que o SR. GESTOR JUDICIÁRIO faça com que 

os autos do incidente venham imediatamente conclusos. 4) Expeça-se 

Ofício à Coordenação Criminal do Ministério Público para análise, 

investigação e providências que entender cabíveis quanto aos fatos 

alegados pelo Administrador Judicial, devendo o ofício ser igualmente 

instruído com cópia desta decisão. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se sucessivamente, dando ciência ao Ministério Público da 

presente decisão.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 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, 
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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

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO BIANCHINI FERREIRA 

FERNANDES, Cpf: 01271559102, Rg: 1410086-0, brasileiro(a), casado(a), 

advogado. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o interessado Sr. Adriano Bianchini Ferreira Fernandes, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, ressaltando que 

a manifestação contrária à restituição será recebida como contestação.

Despacho/Decisão: Visto.Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO formulado 

por BANCO DO BRASIL, com fundamento no disposto nos artigos 85 e 

seguintes da Lei 11.101/05, visando a restituição dos bens indicados à fl. 

07-v, que se encontram na posse da falida DROGARIA DROGA CHIK 

LTDA E OUTRAS, ao argumento de que seu crédito deve ser excluído da 

lista da devedora, por ser garantido por alienação fiduciária de bens 

móveis.Preenchidos os requisitos do art. 87, da Lei n.º 11.101/2005, e 

obedecido os pressupostos gerais dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, 

que se aplica subsidiariamente à L.R.F, RECEBO a presente ação de 

restituição de bens. No impulso do processo, determino a intimação dos 

falidos, credores e do administrador judicial para manifestação, no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, ressaltando que a manifestação 

contrária à restituição será recebida como contestação.Determino ainda, 

que a intimação dos interessados com advogados constituídos nos autos 

da falência seja feita por publicação oficial, ao passo que os demais 

deverão ser intimados por edital.Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para parecer.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, LARISSA FABIANE DE 

BULHÕES KIVEL, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1148456 Nr: 30983-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MAGALHÃES, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EPAMINONDAS JOSÉ MESSIAS - 

OAB:15301, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

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

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

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004073 Nr: 25157-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIZINO DE JESUS OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, FERNANDO CERÂNTOLA - OAB:12.738/MT

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

 Impulsionando o feito, intimo a falida e o Administrador Judicial para se 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1289017 Nr: 4626-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE MORAES, CARLOS HENRIQUE RACHID DE 

ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

PEDRO DE MORAES ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto a junto a recuperação judicial de ENSERCON 

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

valor de R$ 4.500,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários (fls. 06/18).

A recuperanda não se opõe a habilitação do valor pleiteado (fls. 20/21).

O Administrador Judicial não opina sobre o mérito (fls. 22/23).

Parecer do Ministério Público (fl. 25).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 4.500,00, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000534-60.2017.5.23.0008.

Cumpre ressaltar que o habilitante requer a habilitação tão somente do 

valor do crédito resultante do acordo entabulado entre as partes e 

devidamente homologado pela Justiça do Trabalho, não havendo, portanto, 

necessidade da juntada do resumo do cálculo atualizado.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

PEDRO DE MORAES, no quadro de credores da recuperanda, no valor de 

R$ 4.500,00, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1253017 Nr: 22121-23.2017.811.0041

 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: STEFFANY PADINHA DE OLIVEIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 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$ 

8.539,06 (oito mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206755 Nr: 7261-17.2017.811.0041

 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: GILSON RIBEIRO DA SILVA, 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$ 

700,00 (setecentos 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, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206839 Nr: 7341-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIZETH DA SILVA FORTES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 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$ 

4.300,00 (quatro mil e trezentos 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, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206499 Nr: 7035-12.2017.811.0041

 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: FELÍCIO ROQUE DE OLIVEIRA NETO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-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$ 

16.000,00 (dezesseis 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.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206508 Nr: 7043-86.2017.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JOAQUIM SANTANA MANACA, 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:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 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$ 

12.050,93 (doze mil e cinquenta reais e noventa e três 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, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206520 Nr: 7055-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO DA SILVA, 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:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 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$ 

6.035,00 (seis mil e trinta e cinco 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, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206684 Nr: 7193-67.2017.811.0041

 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: BIBIANO ANASTÁCIO DE PAULA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:19.577/MT, HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - 

OAB:15203/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9.225/MT, WELTON ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.089

 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$ 

6.500,00 (seis 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.: 1152842 Nr: 33036-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FELIX DE AMARO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, LILIANE FERREIRA SOUSA - OAB:14817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos.

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

das manifestações da administradora judicial e da recuperanda.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e dê-se vista ao Ministério 

Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191679 Nr: 1960-89.2017.811.0041

 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: FELPE JOSE DE ALMEIDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9229/MT, LUDMILA RODRIGUES - OAB:12.503

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

OAB:9229/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT
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 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$ 

11.000,00 (onze mil 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, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206622 Nr: 7141-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE BISSARO PITTA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678

 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$ 

24.213,00 (vinte e quatro mil duzentos e treze 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, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206556 Nr: 7086-23.2017.811.0041

 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 CUNHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 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$ 

10.440,00 (dez mil quatrocentos e quarenta 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, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206555 Nr: 7085-38.2017.811.0041

 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: HORACIO SABINO DO ESPIRITO SANTO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12.600

 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$ 

6.800,00 (seis mil e oitocentos 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, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206603 Nr: 7125-20.2017.811.0041

 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: JOSE CARLOS DE FARIA VASCONCELOS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, ODEVALDO LEOTTI - OAB:5097/MT

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

SOUZA - OAB: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 
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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$ 

9.800,00 (nove mil e oitocentos 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, 19 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 156208 Nr: 9404-33.2004.811.0041

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR DA SILVA FALEIROS, ALVARO JOSÉ 

CARBONARO, ARISTEU ALCEU CARBONARO, ALTA ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO RODEGUER NETO - 

OAB:60583/SP, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, LARISSA 

ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, MONIQUE HELEN 

ANTONACCI - OAB:316885

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

OAB:9.237/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias o que tem de direito, sob pena do retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1159918 Nr: 35894-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & 

INFORMATICA LTDA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO, 

DOUGLAS CHAGAS DA SILVA, ADRIANO MOREIRA DE CAMPOS, ELAINE 

OLIVEIRA DA SILVA SALES, GABRIEL JOSE PAES DE SIQUEIRA, JEIB 

RAMOS DE LIMA, MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, INGRAM MICRO 

BRASIL LTDA, RAUL MARTINS ZAIRE DE GUINE, Israel da Costa Castiel, 

Lucio Fonseca Junior, vinicius moura de oliveira

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

OAB:9229/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA 

KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:OAB/DF 1.739-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:95740, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, RENATO SILVA VILELA - 

OAB:17368, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A

 Impulsionando os autos, intimo a recuperanda para manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 819168 Nr: 25449-97.2013.811.0041

 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: M. PASDIORA REPRESENTAÇÕES LTDA., C. A. 

GOULART TELECOMUNICAÇÕES - ME, CARLOS AUGUSTO GOULART, 

CARLA HELENA GRINGS, MICHELLE ENESIA PASDIORA, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174837 Nr: 42057-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DALMIR DE SOUSA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, VANDER JOSÉ PASETTI - OAB:11.734/MT

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

SOUZA - OAB:326.004/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos.

Intime-se o administrador judicial para em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto aos petitórios de fls. 64/66 e 69/70.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206498 Nr: 7034-27.2017.811.0041

 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: ANDRE GOMES DANTAS, 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:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 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$ 

10.974,27 (dez mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e sete 

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).Cient i f ique-se o Ministér io 

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

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206475 Nr: 7012-66.2017.811.0041

 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: NATANAEL DO NASCIMENTO CARDOSO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 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$ 

5.700,00 (cinco mil e setecentos), 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.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1330709 Nr: 15773-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

DOS VENTOS, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

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

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

ANTONIO LORGA - OAB:13.536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1320479 Nr: 13326-91.2018.811.0041

 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: MFDGASEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação Declaratória de Ineficácia de Atos com Pedido 

Sucessivo de Revocatória c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por 

Massa Falida de Grupal Agroindustrial S/A em face de Agrex do Brasil 

S/A, atualmente denominada de Los Grobo Ceagro do Brasil S/A.

Considerando o AR acostado à fl. 136, cite-se a requerida no endereço 

indicado à fl. 39, que corresponde àquele constante no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica .

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.: 1262558 Nr: 25275-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SOUZA ARAÚJO

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

PIO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 7.202, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente 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 retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para que passe a constar o montante de R$ 6.629,44 (seis mil 

seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), consiste 

em verbas indenizatórias sem atualização, no valor de 5.681,42 (cinco mil 

seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), somados 

com a parcela do FGTS no valor de R$ 948,00 (novecentos e quarenta e 

oito reais).Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, em favor do patrono da parte autora, atento à atuação 

profissional do advogado, ao tempo despendido para seu serviço e à 

natureza e importância da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, c/c ao 

parágrafo único do art. 86, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, diante 

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

98, §3º, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259522 Nr: 24229-25.2017.811.0041

 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: MARIO EUGENIO DUARTE DA COSTA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7.633/MT, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 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$ 

3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta 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.Publ ique-se.  Int imem-se . 

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

GuimarãesJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1255640 Nr: 22872-10.2017.811.0041

 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: CLAUDINEIA DE MIRANDA ALMEIDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK NEVES BARACAT - 

OAB:18525, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos 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, 19 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259524 Nr: 24230-10.2017.811.0041

 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: GENILSON SERGIO DA SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7.633/MT, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - 

OAB:17608

 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$ 

6.321,27 (seis trezentos e vinte e um reais e vinte e sete 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, 19 de outubro de 

2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206524 Nr: 7059-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINO DA SILVA, 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:

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

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

OAB:12129-A

 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$ 

4.455,13 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e treze 

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).Cient i f ique-se o Ministér io 

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

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206477 Nr: 7013-51.2017.811.0041

 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: MOACIR AFONSO PEREIRA, 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: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$ 

16.000,00 (dezesseis mil reais), consistente em valor devido a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, caso pendentes.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, 17 de 

outubro de 2018Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152754 Nr: 32976-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAIR DAS NEVES, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO GRUPO ECONÔMICO 

COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

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

OAB:9229/MT

 Impulsionando o feito, intimo a falida e o administrador judicial para se 

manifestarem nos presentes autos no prazo comum de 15(quinze) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152806 Nr: 33008-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR ARAUJO FERREIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:16922-O/OAB-MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, 

MARCELO GROSSI MEIRA - OAB:17.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente 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 retifique o valor no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora para que passe a constar o montante de R$. 5.267,07 (cinco mil 

duzentos e sessenta e sete reais e sete centavos), que consiste em 

verbas indenizatórias sem atualização, no valor de R$ 4.839,00 (quatro mil 

oitocentos e trinta e nove reais), somados com a parcela do FGTS no valor 

de R$ 928,07 (novecentos e vinte e oito reais e sete centavos).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).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 09 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191464 Nr: 1872-51.2017.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

REGIONAL DO TRABALHO DA 23° REGIÃO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, FREEWAY 

TRANSPORTES LTDA

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

OAB:684-COREC, THIAGO GURJÃO ALVES RIBEIRO - OAB:PROC. 

TRABALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

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

F. JUNQUEIRA - OAB:6.638, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido, o extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, pois o plano não 

alcança as relações constituídas após a propositura do pedido da 

recuperação judicial.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como fixo os honorários advocatícios em 5% 

do valor da causa, em favor do patrono da recuperanda/requerida, com 

fundamento no art. 85, §3º, inciso IV do CPC, cuja exigibilidade fica 

suspensa, diante do deferimento, dos benefícios da gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.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, 09 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1121881 Nr: 19615-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALVANES MARCELINA DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANÁSIO - OAB:10.166/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 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$ 

4.000,00 (quatro 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).Cient i f ique-se o Ministér io 

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

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206399 Nr: 6949-41.2017.811.0041

 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: TIAGO PAULA PATRICIO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 

9534, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12129-A

 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$ 

1.600,00 (mil e seiscentos 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).Cient i f ique-se o Ministér io 

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

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1222569 Nr: 12359-80.2017.811.0041

 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: IZABELA SOARES DE ALBUQUERQUE SANTOS, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, PAULA REGINA GAMA MARTINS - OAB:13012/O
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 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.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, 19 de 

outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206749 Nr: 7255-10.2017.811.0041

 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: JOANA MARIA DE ARRUDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA 

- OAB:15203/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Certifico que devido à ausência de juntada do despacho correto nos 

autos, promovo a correção juntando e publicando a decisão proferida no 

dia 30 de novembro de 2017 para tal fim: Vistos em correição ordinária. 

Verifica-se que a parte autora, embora devidamente intimada por seu 

advogado, via DJE, não se manifestou. Assim, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para se manifestar, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito, conforme preconiza o art. 485, III, §1º, do NCPC. Com a 

manifestação, renove-se a intimação do administrador judicial e da 

recuperanda para se manifestarem, em 05 dias, nos termos do despacho 

retro. Após, conclusos. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199409 Nr: 4484-59.2017.811.0041

 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: JOSE RIBAMAR DA SILVA AGUIAR, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

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

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

CAMPOS - OAB:7202, VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - 

OAB:8713

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1087967 Nr: 5167-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA EMANUELLE BASSO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

12.880

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029438-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (REQUERENTE)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REQUERENTE)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (REQUERENTE)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(REQUERENTE)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (REQUERENTE)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERENTE)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAO IDENTIFICADO (RÉU)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1029438-21.2018.8.11.0041 Vistos. Necessária a 

avaliação do imóvel que a recuperanda pretende alienar, bem assim do 

imóvel ofertado pela empresa Vip Participações como parte do pagamento, 

nos termos do parecer do Ministério Público (id. 16003213) e da 

manifestação da administradora judicial (ids. 15203745/15203753). Para 

tanto, nomeio o Sr. Benedito Heitor Mansur Bumlai, avaliador de imóveis, 

residente e domiciliado na Rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes, n.º 

450, Bairro Duque de Caxias, CEP. 78.043-306, telefone (65) 9.9981-2855, 

para que proceda a avaliação dos imóveis matriculados sob o nº 105.718, 

junto ao 6º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá e nº 91.959, do 2º 

Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá. Intime-se o perito para, 

em 72 horas, dizer se aceita o encargo, oportunidade em que deverá 

também apresentar proposta de honorários. Após, intimem-se as 

recuperandas para, em igual prazo, depositarem os honorários periciais 

em conta judicial vinculada a estes autos, se concordarem, caso contrário, 

conclusos. Em seguida, comprovado o pagamento dos honorários, 

intime-se o perito ora nomeado para indicar a data e horário para o início 

da perícia, consignando-se que deverá realizá-la em até 05 dias úteis. 

Deverá a Secretaria promover o cadastramento dos credores habilitados 

nos autos da recuperação judicial, a fim de dar maior publicidade dos atos 

praticados no presente incidente de venda. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030370-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JULIANO MOTA MARIA (REQUERENTE)

FABRICIO MOTA MARIA (REQUERENTE)

MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA (REQUERENTE)

EUCLIDES MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSÉ DE GÓIS (REQUERIDO)

JOSE ELOIR FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a PARTE 

Requerida 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 Amanda Meira Florentino Gestora Judiciária em 

substituição

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030370-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO JULIANO MOTA MARIA (REQUERENTE)

FABRICIO MOTA MARIA (REQUERENTE)

MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA (REQUERENTE)

EUCLIDES MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO(A))

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSÉ DE GÓIS (REQUERIDO)

JOSE ELOIR FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando a minha 

convocação para participar da força-tarefa, conforme Portaria 

67/2018-CGJ, para cumprimento de atos processuais na 1° e 2° Varas da 

Comarca de Paranatinga/MT no período de 08 a 11 de Outubro REDESIGNO 

a audiência de justificação para o dia 21/11/2018 às 13h30min. Cuiabá, 4 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1034750-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR MARIA DA SILVA FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT0018762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MARQUES DA SILVA (RÉU)

Oséias de Mello (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos 

via PJE, n° 1034750-12.2017, oriundo da 2ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - 

ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRARIO, com a finalidade de agendar 

sessão de mediação/conciliação, a qual foi designada para o dia 07 de 

novembro de 2018, às 08h30min. Nos termos do enunciado 27 do Fórum 

Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC, solicito as devidas 

intimações das partes e advogados. O referido é verdade e dou fé. 

Cuiabá, 18 de setembro de 2018. CUIABÁ, 18 de setembro de 2018. ANA 

CAROLINA NUNES LOPES CANCADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, S/N, Telefone (65) 3648-6000/6001, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032537-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADIB HAGE (AUTOR(A))

HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON GUIMARAES DE OLIVEIRA (RÉU)

BORRACHARIA STOP PNEUS (RÉU)

METALURGICA MANTOVANI (RÉU)

OUTROS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Não obstante o arrazoado 

exposto pela parte autora e a documentação juntada, entendo necessária 

à realização da audiência de justificação do alegado, nos termos do art. 

562, do CPC, para melhor esclarecimento sobre a sua posse fática e 

esbulho no imóvel em litígio, bem como a data de sua ocorrência. Desta 

forma, DETERMINO: 1. INTIME-SE a parte autora para, que, no prazo de 05 

dias emende a inicial apresentando o seu rol de testemunhas pra oitiva na 

audiência de justificação, que deverão ser intimadas para comparecimento 

à audiência nos moldes do artigo 455, §4º, IV do CPC. 2. DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 11/12/2018 às 13h30min. 3. CITE-SE o 

réu para contestar a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), 

ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, CPC), bem como O INTIME para comparecer à audiência 

de justificação na data designada, esclarecendo que poderá intervir, 

desde que o façam por intermédio de advogado. Cuiabá, 19 de outubro de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006945-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA LEANDRO FERREIRA (AUTOR(A))

ESPÓLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LINDOMAR (RÉU)

ZEZÃO DE TAL (RÉU)

JOSÉ VIEIRA DE SOUZA (RÉU)

O MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA "MST. (RÉU)

ANGELA DE TAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO 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 SENTENÇA Processo: 

1006945-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): KATIA CRISTINA LEANDRO 

FERREIRA, ESPÓLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA RÉU: O MOVIMENTO 

DE TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA "MST., JOSÉ VIEIRA DE 

SOUZA, JOSÉ LINDOMAR, ANGELA DE TAL, ZEZÃO DE TAL Vistos. 

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por ESPÓLIO DE 

PAULO BONAFÉ FERREIRA, representado pela inventariante KÁTIA 

CRISTINA LEANDRO FERREIRA contra O MOVIMENTO DE 

TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA “MST”, representado pelos líderes 

JOSÉ VIEIRA DE SOUZA, JOSÉ LINDOMAR, ANGELA DE TAL, tendo por 

objeto a imóvel a Fazenda Esperança, que possui 75,5476 hectares, 

inscrita na matrícula R/11.897, no município de Jaciara, ao lado do Distrito 

Industrial da cidade. Para análise do pedido liminar foi designada audiência 

de justificação, sendo esta realizada com a presença das partes, do 

Ministério Público e defensor dativo nomeado em razão da ausência 

justificada da Defensoria Pública, conforme Id. 10601545. Sobreveio 

parecer ministerial no id. 10944303 opinando pelo indeferimento do pedido 

liminar, no entanto, esta Magistrada não acolheu o entendimento do 

parquet e deferiu o pedido, conforme se indefere da decisão proferida em 

23/01/2018 e lançada no id. 11375425. Na certidão datada de 09/03/2018, 
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o meirinho certificou a intimação dos réus para desocuparem 

voluntariamente o imóvel em 30 (trinta) dias (id. 12342424), mas certificou 

em 17/10/2018 que deixou de cumprir o mandado de reintegração de 

posse, pois a parte autora informou que os réus não estavam mais no 

imóvel e, portanto, não tinha interesse na ação (id. 16004295). No id. 

16055578, sobreveio pedido da parte autora para extinção da lide pela 

perda superveniente do interesse processual alegando que os réus 

deixaram o imóvel por força do mandado de reintegração de posse na 

ação proposta pelo Município de Jaciara. Os autos vieram conclusos. Eis a 

síntese do que passo a decidir Compulsando atentamente a manifestação 

da parte autora verifico se tratar verdadeiramente de pedido de 

desistência da ação. Ex positis, considerando que a parte autora não tem 

mais interesse no prosseguimento da ação e que os réus foram citados, 

mas não ofertaram defesa, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 

485, VIII, §4º, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência e declaro 

extinta, sem resolução do mérito, a presente ação de reintegração de 

posse ajuizada por Espólio De Paulo Bonafé Ferreira, representado pela 

inventariante Kátia Cristina Leandro Ferreira, revogando, ainda, a liminar 

concedida id. 11375425. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, mas deixo de condena-la ao pagamento de 

honorários advocatícios, posto que não houve contestação. Mantenho a 

condenação suspensa, por 05 (cinco) anos, diante da gratuidade judiciária 

concedida, nos termos do art. 98, §3º do CPC. INTIMO a parte autora, via 

DJE, desta decisão. Preclusa a via recursal, não havendo impugnação, 

remeta-se os autos ao arquivo com as providências de praxe. Dou ciência 

desta decisão ao Ministério Público. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006948-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERILO DA SILVA PEDROSO (RÉU)

Outros Interessados:

DALVA ALVES EVANGELISTA (TESTEMUNHA)

JOSE MARIA ESTEVES (TESTEMUNHA)

MARCO ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Pela MMª. Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: Vistos. Cuida-se de ação de reintegração de posse 

ajuizada por MARCOS RODRIGUES DA COSTA, por meio da Defensoria 

Pública contra CERILO DA SILVA PEDROSO, visando à proteção 

possessória de um imóvel localizado na Rua Itamarati, nº 12 – quadro 186 

– Bairro Altos da Serra I – Cuiabá/MT. Em suma, alega que o imóvel era 

dos seus tios e que com o falecimento deles, passou a exercer a posse 

sobre o bem, já que o autor e o seu irmão são os únicos herdeiros. Que 

tão logo tirou os móveis do seu tio, o réu invadiu a residência e trocou as 

fechaduras, impedindo o seu acesso. Designada audiência de justificação 

realizou-se nesta data com a oitiva de 02 testemunhas e 01 informante. É 

o relatório, decido. A norma cogente tutelou a proteção possessória da 

pessoa física ou jurídica, vítima de esbulho ou turbação por meio das ditas 

ações possessórias, seja ela de reintegração ou manutenção de posse, 

respectivamente, prescritas no art. 560, do CPC. É lícito que a parte autora 

requeira, liminarmente, seu reingressou ou manutenção na área, desde 

que, sejam preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, que assim 

dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação 

ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - 

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração. Assim, instruída a inicial, o juiz 

deferirá a liminar, entendendo preenchidos os requisitos da lei, ou 

determinará que o autor justifique o alegado, conforme proclama o art. 

562, também do código processual. Para efeitos de análise, possuidor 

“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos 

poderes inerentes à propriedade[1]”. A legislação civil classifica, ainda, a 

posse de justa, aquela que não é violenta, clandestina ou precária, e de 

boa-fé, aquela onde o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede 

a aquisição da coisa, conforme dispõem os art. 1.196, art. 1.200 e art. 

1201, todos do Código Civil. Nos autos em comento, verifico que o autor 

logrou êxito em demonstrar de forma clara o exercício de posse mansa e 

pacífica dos seus tios que ali fixaram residência por muitos anos, 

conforme foram unânimes as duas testemunhas ouvidas nesta data. A 

certidão de óbito de id 12297486, certifica que o Sr. DORIVAL DANTAS 

(tio do autor) faleceu no dia 05/02/2017; às fl. 47, veio aos autos o título 

definitivo de propriedade emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, em 

nome de Dna. IRACEMA RODRIGUES GERMANO, demonstrando que ela 

era senhora e possuidora do imóvel e, portanto, poderia dele dispor como 

bem lhe entendesse, inclusive, vende-o se assim o desejasse. Vale 

ressaltar que o direito do réu se funda em direito sucessório e, no princípio 

da SAISINE que consiste na transmissão da posse, ainda que indireta, aos 

herdeiros, independentemente de qualquer outra circunstância, conforme 

julgado colacionado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

PO§SE -HERDEIRO QUE BUSCA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DE IMÓVEL 

CUJA POSSE ALEGADAMENTE ERA EXERCIDA POR GENITOR JÁ 

FALECIDO - CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA - PRINCÍPIO DA SAISINE - 

ART. 1.784 DO CC/2002 - TUTELA POSSESSÓRIA QUE INDEPENDE DO 

EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE PELO HERDEIRO - SENTENÇA CASSADA - 

RECURSO PROVIDO. “Em virtude do princípio da saisine, os herdeiros são 

investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. 

Assim, o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o 

herdeiro, tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de 

turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis” 

(Terceira Turma - REsp 1.547.788/RS) Além disso, a testemunha JOSÉ 

MARIA ESTEVES também deixou claro o esbulho foi praticado tão logo o 

autor retirou os imóveis da casa e promoveu a sua limpeza, demonstrando 

que estava em pleno exercício da posse. A ação foi ajuizada em 19 de 

março de 2018, ou seja, dentro de ano e dia, conforme exige a lei. Desta 

forma, uma vez que as provas carreadas nos autos são suficientes para 

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

561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em desfavor do 

réu, do imóvel localizado na Rua Itamarati, nº 12 – quadro 186 – Bairro 

Altos da Serra I – Cuiabá/MT. Defiro ao réu o prazo de 10 (dez) dias para 

saída pacífica do imóvel. 1. Decorrido o prazo acima, expeça-se 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor da autora para a 

retirada compulsória do réu. 2. O réu também sai intimado do inicio do seu 

prazo para contestar. Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação.Nada mais, 

foi determinado o encerramento deste termo lavrado por mim Harly 

Karoliny Ferreira de Melo Miranda (Estagiária)_____que vai assinado pelos 

presentes. [1] Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de 

fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038052-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSEN SUELEN DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Milton de Tal e outros (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse, proposta por Wilsen Suelen da Silva Lopes, 

inicialmente contra Milton de tal, tendo por objeto os Lotes 16 e 17, da Rua 

Paranaíta, Quadra 52, Residencial Dr. Fábio, 2ª Etapa, nesta comarca de 

Cuiabá. Foi designada audiência de justificação, conforme decisão de Id. 

12842623, que restou prejudicada pela ausência injustificada da parte 

autora ao ato, conforme Id. 13362015. A parte autora inclusive foi intimada 

a manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, conforme consta 

no termo da audiência, mas nada manifestou quanto à sua ausência no ato 

designado e requereu apenas a emenda à inicial conforme petição de Id. 

14295880. Decido. A parte autora foi intimada a comparecer na audiência 

de justificação, onde seria complementada a produção de prova, para 

análise do pedido liminar, no entanto, esta não compareceu ao ato. Pela 

sistemática do artigo 562 do CPC, somente é designada audiência de 

justificação, quando a petição inicial não estiver devidamente instruída com 

provas suficientes ao deferimento do pedido liminar. Desta feita, INDEFIRO 

O PEDIDO LIMINAR formulado pela parte autora sobre os Lotes 16 e 17, da 

Rua Paranaíta, Quadra 52, Residencial Dr. Fábio, 2ª Etapa, nesta comarca 

de Cuiabá. Determino ainda: 1. Acolho a emenda à inicial, para incluir os 

réus relacionados na petição de Id. 14295880, no polo passivo desta 

demanda. 2. CITE-SE os réus para contestarem a ação no prazo de 15 
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dias (art. 335, CPC) sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos alegados na inicial pela parte autora, se não contestados, bem como 

da presente decisão; 3. DECORRIDO o prazo, INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se. 4. Deixo de designar audiência de conciliação neste 

momento, por se tratar de demanda com rito especializado. Cuiabá, 23 de 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1032512-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MONEO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ZENKER RILLO OAB - RS53930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse proposta por BANCO MONEO S/A contra 

LOCADORA DE VEÍCULOS ZAPP LTDA-EPP, tendo por objeto o imóvel 

localizado na rua sem denominação oficial, Terminal Rodoviário de Cuiabá, 

Lote 03, com área de 2.651,95m², nesta comarca de Cuiabá. Afirma a 

autora que adquiriu o imóvel, por meio de dação em pagamento das 

empresas Viação São Luiz Ltda e São Luiz Transporte de Passageiros 

Ltda, ante a inadimplência destas para com o banco autor, em 27/05/2013. 

Quanto ao esbulho, alega que o imóvel foi invadido em 02 de outubro de 

2017, quando a requerida teria invadido o imóvel da autora. Não obstante o 

arrazoado exposto pela parte autora e a documentação juntada, entendo 

necessária à realização da audiência de justificação do alegado, nos 

termos do art. 562, do CPC, para melhor esclarecimento sobre a sua 

posse fática e esbulho no imóvel em litígio, bem como a data de sua 

ocorrência. Desta forma, DETERMINO: 1. INTIME-SE a parte autora para, 

que, no prazo de 05 dias emende a inicial apresentando o seu rol de 

testemunhas pra oitiva na audiência de justificação, que deverão ser 

intimadas para comparecimento à audiência nos moldes do artigo 455, §4º, 

IV do CPC. 2. DESIGNO audiência de justificação para o dia 17/12/2018 às 

13h30min. 3. CITE-SE o réu para contestar a ação no prazo de 15 dias 

(art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a 

partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 

564, parágrafo único, CPC), bem como O INTIME para comparecer à 

audiência de justificação na data designada, esclarecendo que poderá 

intervir, desde que o façam por intermédio de advogado. Cuiabá, 23 de 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1117739 Nr: 17797-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISLEY SILVERIO DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS COSTA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA 

DE CAMARGO - OAB:11980-A/MT, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO - OAB:27235/SP

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme CERTIDÃO de fls. 361, cujo ato imcompleto foi o auto de 

constatação, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a pendencia, novas 

diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário 

independentemente de novo impulso Judicial, desde que não demande 

alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 380763 Nr: 16541-90.2009.811.0041

 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: JOSÉ ROGELIO MIGUEL MEDELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DAVI DOS SANTOS, DINALVA 

PEREIRA DOURADO, MOACIR DIOGO COSTA, LINDOMAR BATISTA DOS 

SANTOS, PEDRO CARLINHO COSTA, JOSÉ CARLOS DAVI DOS SANTOS, 

VALDISIO F. DOS SANTOS, JOSÉ ANIBAL DA SILVA, EURÍPEDES 

PACHECO DE LIMA, CICERO BRAZ ANTONIO, ESMERALDINO ALVES DE 

AMORIM, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS 

DA GLEBA, DENY MARCIO VIEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO 

SORUCO - OAB:165.727, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892-B, 

RONALDO STANGE - OAB:184.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038-MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, para conhecimento dos termos do 

Ofício nº 2667/2018, acostado às fls. 826/828, oriundo do Processo nº 

2519-27.2018.811.0036, em trâmite perante a Comarca de Guirantinga/MT, 

e, manifestação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1142951 Nr: 28680-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU MORAES, TÂNIA REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EMILSON MIRANDA, ELZA DE 

SOUZA DIAS, ENILDA DAUZACKER MIRANDA, SERGIO DAUZACKER 

MIRANDA, RAQUEL DAUZACKER MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEANDRO BURIGO - 

OAB:17754/O, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779, CESAR LIMA DO NASCIMENTO - OAB:4651, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme CERTIDÃO de fls. 181 e 183, cujo ato imcompleto foi a 

INTIMAÇÃO da parte Requerida e da parte Reuerente, INTIMO A PARTE 

AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira 

que, solucionada a pendencia, novas diligencias poderão ser promovidas 

diretamente pelo Gestor Judiciário independentemente de novo impulso 

Judicial, desde que não demande alteração de pauta de audiencia (Arts. 

1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 753776 Nr: 5718-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ENEIDA FIGUEIREDO DA SILVA, JOSÉ 

CONDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CONDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412/MT

 Ante o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora Espolio 

de Eneida Figueiredo da Silva representado pelo inventariante José Conde 

da Silva, com a concordância da ré Ana Paula Conde da Silva, DECLARO 

EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

VIII, §4º do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo no 

importe de 10% sobre o valor atualizado da causa em atenção, nos termos 

do art. 85, §2° e art. 90, do CPC.Após, remeta-se os autos ao arquivo, com 

as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham
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 Cod. Proc.: 839782 Nr: 44255-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOARES DE LIMA, CARECA e 

LOUQUINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsono os presentes para intimação da parte Requerida, 

na pessoa de seu Advogado para, nos termos da r. decisão de fls. 159, 

no prazo de 05 (cinco) dias depositar os honorários periciais.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022325-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CAVALCANTE PERES (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:

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, 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: 1003217-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003217-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS JOSE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 15822007). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

15822007), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 11740811), devendo ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006607-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON MAIKO DE 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)

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: 1030964-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTIM 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037057-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCIS PEREIRA DA SILVA (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))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028994-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAGUIMAR PEREIRA REIS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

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

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

Pericial juntado aos autos (Id. 16231105), devendo, caso queiram, o 

assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar 

seu respectivo parecer. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036247-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA MOREIRA NEVES (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036247-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SONIA REGINA MOREIRA NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 10:56 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018808-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LIMA DE OLIVEIRA (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) de 

Intimação – Intimar Executado e esposa da Penhora – a ser(em) 

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

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035999-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER GONCALVES 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035999-61.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDER GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25.01.2019, às 11:44 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036403-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON KENNEDY DO NASCIMENTO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036403-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYKON KENNEDY DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 08:48 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036304-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE ARAUJO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036304-45.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELAINE DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25.01.2019, às 09:04 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036226-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL NAYTY DE CARVALHO DE ALMEIDA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036226-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MICHAEL NAYTY DE CARVALHO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25.01.2019, às 09:20 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036197-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

J. C. D. C. M. J. (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036197-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS DA COSTA MARQUES JUNIOR, SILVIA REGINA 

NASCIMENTO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 09:36 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036182-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA KELLE DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036182-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA KELLE DE CAMPOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 10:24 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036192-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON RODRIGUES 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036192-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON RODRIGUES SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 09:52 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036173-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036173-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 10:40 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 01 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036444-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO VICENTE (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036444-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO VICENTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 25.01.2019, às 

11:12 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 01 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035969-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS CAETANO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035969-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIUS CAETANO MARTINS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como que restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 
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recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

Lei nº 6.194/74 administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que 

os especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento deste por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. No que se refere ao recebimento da presente 

demanda, verifico que, diante da obrigatoriedade da seguradora requerida 

em receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Assim sendo, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. Designo o dia 25.01.2019, às 11:28 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 01 da 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036460-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA SOBRINHO (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036460-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO PEREIRA SOBRINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

25.01.2019, às 08:32 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031362-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031362-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: 

MARCILIO JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória 

distribuída a este Juízo face a alteração de competência estabelecida pela 

Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento 

das custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial 

de justiça. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 
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de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo deprecado independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022762-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT0015383A (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES OAB - SP147386 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022762-57.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME 

REQUERIDO: SIDNEY OLIVEIRA LIMA Vistos etc. Trata-se de Carta 

Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. 

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo deprecado independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037214-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZONTTE PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO NUNES CORREA (EXECUTADO)

THIAGO NUNES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037214-72.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HORIZONTTE PARTICIPACOES LTDA EXECUTADO: CARLOS EDUARDO 

NUNES CORREA, THIAGO NUNES CORREA Vistos etc. Não verifico nos 

autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. 

Assim sendo, intime-se o exequente para que providencie a juntada do 

recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às 

providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037719-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037719-63.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: WELLINGTON 

FIGUEIRA DA SILVA - ME Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

intime-se o exequente para que providencie a juntada do recolhimento das 

custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036892-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO COLAVITTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS OAB - MT23762/O (ADVOGADO(A))

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036892-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO COLAVITTI RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos. A parte 

autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de 

não pagar as custas processuais necessárias para o ajuizamento da 

ação, todavia, não juntou aos autos documento que comprove a sua 

situação de necessitada, porquanto, embora apresente declaração de 

imposto de renda pessoa física com parcos rendimentos, trata-se de 

empresário individual. Assim, diante do crescente número de pedidos de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para o seu deferimento, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, comprovar por meio de documentos a sua alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o 

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

e concluso.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1036893-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUIZ SCHUTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO JOSE DA SILVA (RÉU)

MARIO AUGUSTO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036893-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO LUIZ SCHUTZ RÉU: MARIO AUGUSTO DE SOUZA, DANILO JOSE 

DA SILVA Vistos. Regularize a parte autora a sua representação 

processual, acostando aos autos procuração em nome dos autores, os 

quais estão apenas representados pela administradora de imóveis que 

não é parte no processo, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção (NCPC, 76, § 1º, I). Não obstante a isso, atribuo à causa 

o valor de R$ 46.023,89 (quarenta e seis mil e vinte e três reais e oitenta e 

nove centavos), uma vez que a parte autora pretende, além do despejo 

(LL, 58, III), a cobrança de aluguéis e demais encargos locatícios (NCPC, 

292, I e VI). Assim, comprove a parte autora o recolhimento da diferença 

do valor das custas processuais devidas, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção (NCPC, 290, 292, § 3º, 319, V, 320, 

321, PU). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037715-26.2018.8.11.0041

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:

SERGIO MARCELO SILVA DA COSTA (RÉU)

CLAUDIANIFIA ROCHA GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037715-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. RÉU: CLAUDIANIFIA 

ROCHA GOMES, SERGIO MARCELO SILVA DA COSTA Vistos. Não 

verifico nos autos pedido de gratuidade nem o respectivo comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Assim, intime-se a parte autora 

para que comprove o recolhimento das custas processuais pertinentes, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito e cancelamento 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035794-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALEM ZUGAIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A 

(ADVOGADO(A))

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT0005956A 

(ADVOGADO(A))

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035794-32.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SALEM ZUGAIR EXECUTADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Cite-se o devedor executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037922-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G B DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037922-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO EXECUTADO: G B DE 

CAMPOS - ME Vistos etc. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, documentos que comprove a alegada situação de 

incapacidade econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à 

última declaração de Imposto de Renda”, nos termos do art. 99, § 2º, do 

CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, 

ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso 

do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1041223 Nr: 42167-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO PEREIRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela parte ré no valor de R$ 186,61 (cento e oitenta e seis reais e 

sessenta e um centavos), referente ao contrato n. 000000117257625; e 

CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral a 

parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros 

de mora de 01% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ).Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das 

custas e despesas processuais e dos honorários advocaticios 

sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, § 2°, 85, § 2°, incisos I a IV, do 

Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trãnsito em julgado, arquivando-se os autos com as anotações e baixas 

de estilo, caso nada seja requerido.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de outubro 

de 2018Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1099037 Nr: 10220-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

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

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Odirley Nobre de Almeida, qualificado nos autos, ajuizou Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito e Pedido de Indenização por Dano Moral em 

desfavor de Telefônica Brasil S/A, igualmente qualificada, alegando que 

teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, apontado 

pela requerida, decorrente de suposta dívida vencida em 26.11.2015, no 

valor de R$ 1.503,55 (duzentos e onze reais e setenta e seis centavos), 

oriunda do contrato n. 2107613064. Alega que desconhece a obrigação 

ventilada, pois nunca participou de qualquer relação jurídica a originar o 

débito, pelo que requer seja declarado inexigível a dívida, determinada a 

exclusão definitiva junto aos órgãos restritivos e condenada a ré ao 

pagamento de danos morais a ser fixado por este juízo, além do 
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pagamento de custas processuais e honorários advocaticios.

Com a inicial vieram os documentos às fls. 07/13. À fl. 14, fora 

determinado emenda a inicial.

A audiência de conciliação foi realizada (fl. 18), restando

infrutífera.

A ré, devidamente citada (fl. 33), deixou transcorrer o prazo legal para 

apresentação da contestação, conforme certificado (fl. 42).

É o relatório.

 Decido.

 Trata-se de processo com matéria de menor complexidade, por isso 

procedo ao julgamento.

O autor pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como 

indenização por supostos danos morais ocasionados pela parte ré, em 

razão da negativação realizada, considerando que não reconhece a 

relação jurídica da qual adveio o débito.

A parte ré, devidamente citada, não se manifestou nos autos, pelo que 

decreto a sua revelia, sendo que a espécie não se enquadra em 

quaisquer das hipóteses do artigo 345 do Novo Código de Processo Civil, 

que afastam os seus efeitos, de modo que, deixado de oferecer defesa, 

vem à tona a presunção

de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial (NCPC - 

art. 344).

Não obstante a revelia possibilitar o julgamento conforme o estado do 

processo e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo 

autor, a presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o 

artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, 

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão 

as razões da formação do convencimento.

Não há dúvida que o presente caso trata-se de relação consumerista, por 

equiparação, decorrendo daí a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, incidindo, portanto, o artigo 6°, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra prevista no artigo 

373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito de facilitar ao 

consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim prevalece a favor 

do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe ao fornecedor 

desfazê-la por meio de produção de prova.

Cumpre apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabia à 

parte ré demonstrar que os serviços foram utilizados pelo autor, a fim

de resolver a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, já que meios 

de prova estão à sua disposição, pois só assim comprovaria a utilização 

do serviço pelo consumidor, conforme dispõe o artigo 14, § 3°, incisos I e 

II, do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços independentemente da existência de 

culpa, pela dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos 

à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 30 O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar

1- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; H - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro."

Contudo, diante a ausência de demonstração de qualquer contratação ou 

utilização do serviço pela autora, imperiosa a declaração de inexistência 

do débito em discussão, mesmo porque as provas produzidas nos autos 

estão por corroborar com os efeitos da revelia, inexistindo no feito 

qualquer elemento que comprometa a presunção de veracidade dos fatos 

narrados pelo autor.

Nesse sentido:

"DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET - COBRANÇA 

INDEVIDA - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO - AMEAÇA DE 

INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES - AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRARIO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR 

JUSTO E ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATICIO DEVIDO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação 

do serviço pela ré, configurada na cobrança indevida de valores, bem 

como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, como a 

ameaça de inscrição do seu nome no cadastro do SPC/ SERASA, em 

razão de débito inexistente, configurando o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve 

ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto.

A sentença condenará o vencido a pagar ,9 vencede, as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios. Inteligência do art. 20, caput, do 

CPC." (Ap 26908/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVEZ DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 

11/06/2015).

Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, 

por si só, afasta incidência de excludente de culpa da vítima ou de 

terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria a ocorrência de 

danos a terceiros, cujo nome foi indevidamente inserido no cadastro de 

restrição ao crédito.

É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome 

em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre 

do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do 

prejuízo (STJ. AgRg no Ag n° 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. 

em: 20.12.2011 e AgRg no Ag n° 777185/DF. 4' Turma. Rel. Min. •Fernando 

Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

Assim, se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito (fl. 13), configurada está o dano 

moral a ser indenizado.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/ C CANCELAMENTO DO REGISTRO NO SPC E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA MÓVEL - 

CONTRATAÇÃO POR FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA DE TELEFONIA - DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE 

INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - VERBA INDENIZA TÓRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Demonstrado o ato 

ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de 

proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de 

indenizar, independentemente da prova d prejuízo, porque nessa hipótese 

o dano é presumido, ba prova da ocorrência do fato que o gerou. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com 

relaçãoao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e e à 

capacidade econômica das partes." (TJMT. RAC N° 35529/2011. 5' Câmara 

Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 24.08.2011).

Com relação ao arbitramento dos danos morais deve ser levado em 

consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), mostra-se razoável. Nesse sentido:

"INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE TELEFONIA - DANOS

MORAIS - INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DÉBITO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - 

AUSÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO - FALTA DE CAUTELA DA EMPRESA 

NA VERIFICAÇÃO DOS DADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM 

INDENIZA TÓRIO - REDUÇÃO DO VALOR - FIXAÇÃO CONSOANTE 

PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - 

INAPLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O dano moral fica caracterizado pela injusta e indevida inscrição do nome 

da autora nos cadastros do SPC sem qualquer motivo para tanto. A falta 

de cautela da empresa de telefonia ao contratar indevidamente, uma linha 

telefônica com o CPF da autora, demonstra a culpa da apelante na prática 

do ato ilícito, e assim o seu dever de indenizar. O valor da indenização não 

deve ser abusivo e desproporcional, e também não deve acarretar 

enriquecimento sem causa. Ainda que haja redução do valor da 

indenização pretendido pelo autor, não há que se falar em sucumbência 

recíproca."

(TJMT, 2' Câm. Civ., RAC nº 15859/04, Rel. Des. Marcio Vidal).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 
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artigo 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela parte ré no valor de R$ 1.503,55 (mil quinhentos e três reais 

e cinquenta e cinco centavos), referente ao contrato n. 2107613064; e 

CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral a 

parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros 

de mora de 01% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas 

processuais e dos honorários advocaticios sucumbenciais, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, § 2', 85, § 2°, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trãnsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo, caso nada 

seja requerido.

 P.R.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1285633 Nr: 3461-44.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE FRANCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWELLYN JELONITA CHAGAS DOS SANTOS, 

VITOR PEREIRA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA MARCONDES 

DUARTE - OAB:394277/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não havendo, 

assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da CNGC. 

Cadastre-se as partes e seus procuradores.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juizo

O ato deprecado já encontra-se designado nos autos.

Proceda-se conforme já determinado, intimando-se os requeridos para a 

audiência designada (inciso III, do § 4° do art. 455 do CPC), cuja data da 

primeira audiência de conciliação é 12.12.2018 às 15h3Omin, e caso não 

haja acordo, fica designado o dia 28.01.2018 às 15h3Omin para a 

segunda audiência de conciliação (§ 2° do art. 334 do CPC).

Ressalvo, que caso seja certificado que o réu, esteja em local incerto e 

não sabido, ou encontre-se residindo em outra localidade, proceda-se a 

imediata devolução da presente missiva ao Juízo Deprecante, com as 

cautelas e homenagens de estilo, independente de nova determinação.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 355296 Nr: 25763-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SANTOS HEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocaticios, estes que arbitro no valor de 10% do valor da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2°, e 85, § § 1° e 2°, do NCPC.No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3° do CPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria 

Judicial remeterá os autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo 

e a anotação das custas processuais, se houver, não se excluindo outras 

anotações que se fizerem necessárias.Após o retorno dos autos, a 

Gestora expedirá Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar 

todas as providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 - 

CGJ.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de Outubro de 

2018.Luiz ctávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1280273 Nr: 1942-34.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO VALDOMIRO BOTAN, RILDA MARIA FERREIRA 

DA SILVA

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA TESCH TOLEDO SILVA - 

OAB:147102/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls.21/23, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento 

da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 747910 Nr: 45181-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNÁ CONSTRUÇÕES CONSTRUTORA 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 20.724

 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.: 334076 Nr: 4711-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA PIRES DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÉLIA ALVES - 

OAB:9534/MT, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 831335 Nr: 37013-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCARO HOTÉIS LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. B. H. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APOIO 

ADMINISTRATIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT, JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - OAB:15284, 

LINDEBERGUE JOAQUIM - OAB:13812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 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.: 1041223 Nr: 42167-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO PEREIRA DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para retificação de lançamento de ato no 

sistema apolo.

Levada a providência a efeito, restitui-se os autos à secretaria para 

efetivação das determinações contidas na sentença proferida em 

17.10.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 721074 Nr: 16556-88.2011.811.0041

 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: JOSE ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MASSETI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANNE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:14.462 OAB/MT, SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.Condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários advocaticios em favor do réu, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte aútora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §32, 

do CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá — MT, 22 de outubro de 

2018.Emerson Luis Pereiro CajangoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892243 Nr: 24727-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENILDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P ESTER BUENO VESTUÁRIO - ME, BANCO 

ITAÚ S.A

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

OAB:9.237/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a devolução da Carta Precatória sem cumprimento. 

Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034654-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO NEREU MACHADO (AUTOR(A))

SARA IUNG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034654-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALMIRO NEREU MACHADO, SARA IUNG RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais 

proposta por VALMIRO NEREU MACHADO e SARA IUNG em desfavor de 

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED DE 

RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. O autores 

pretendem a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e para tanto 

juntaram nos autos documentos a fim de comprovar o estado de 

necessidade. O artigo 98 do Código de Processo Civil traz a seguinte 

redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese 

se tratar de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que 

comprovar que sua situação econômica não lhe permite pagar os 

honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para o seu 

próprio sustento e de sua família, indiscriminado se tornou o pedido de 

justiça gratuita pelos litigantes do judiciário brasileiro, prejudicando assim o 

deferimento àqueles que realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e 

a jurisprudência, a fim de evitar esse abuso, autorizam a análise caso a 

caso. Nesse sentido Dinamarco em sua obra Instruções de Direito 

Processual Civil: “O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua 

utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e 

coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e 

sem custos para quem quer fosse. A realidade é a necessidade de 

despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo 

Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que 

atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades 

profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, 

equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da 

jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria igualmente discrepante da 

realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os 

litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem 

repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que 

presta. Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas 

prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, 

porque a gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, 

a dano desse serviço público que é a jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dos 

demais tribunais do país: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 
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Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT - 2013, Rel. 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014) 

(destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias 

não condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com 

concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida.” 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 

0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). “JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que 

indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do 

autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são 

inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que 

comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 

2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de 

Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

25/05/2016) (destaquei). Não obstante as alegações, verifico pelos 

documentos (id. 15999894 e 15999895), que os autores possuem 

patrimônio que não permite o enquadramento das partes no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 

procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Int. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023098-32.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

LENY CASELLI ANZAI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. LENY 

CASELLI ANZAI, devidamente qualificada nos autos, requer a retificação 

da sua certidão de nascimento, bem como o registro tardio post mortem e 

retificação da certidão de óbito, da certidão de casamento religioso de seu 

pai/genitor JOSE CASELLI e LAURINDA DE OLIVEIRA RODRIGUES, com o 

consequente registro em Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais da 

Comarca de General Salgado/SP. A autora alega ser filha de José Caselli e 

Laurinda Rodrigues Caselli, conforme os documentos carreados nos 

autos, comunica que é professora universitária, historiadora e elabora 

estudo acadêmico sobre a trajetória de vida de seu pai, foi quando se deu 

conta da inexistência do registro de nascimento do seu genitor. Aponta 

que seu pai “José Caselli” é filho de imigrante Italiano e ao solicitar ao 

Governo Italiano o reconhecimento de dupla nacionalidade para si e suas 

filhas, faltou à juntada da certidão de nascimento de seu pai “JOSÉ 

CASELLI”. Assevera que solicitou a busca do mencionado documento 

junto aos Cartórios de Registro Civil do Estado de São Paulo/SP, restando 

a busca infrutífera. A inicial (id. 4481828 pág. 01/11), veio acompanhada 

dos documentos (ids. 4481831, 4481835 pág. 01/03, 4481845 pág. 01/02, 

4481846, 4481847, 4481853, 4481857, 4481862, 4481869, 4481869, 

4481870 pág. 01/02, 481871) com a emenda da inicial ids. 6078606, 

6078608, 6078609 pág. 01/02, 608610, 6078611, 6078612, 6085574, 

6085575, 6088576 e 6085577. O Ministério Público Estadual emitiu parecer 

parcialmente favorável as alterações pretendida (ids. 8205749 pág. 01/08 

e 12161743 pág. 01/02). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Relata a autora que é filha e José Castelli “filho de imigrante italiano” e ao 

buscar os documentos do seu genitor a fim de solicitar aquele Estado 

“Itália” o reconhecimento de dupla nacionalidade para si e suas filhas, 

tomou conhecimento da inexistência da certidão de nascimento do seu 

genitor “José Caselli” junto aos Cartórios de Registros Civis do Estados de 

São Paulo, ao que propôs a emenda da inicial requerendo o registro de 

nascimento tardio de José Caselli, permanecendo incólume os demais 

pedidos. A autora comprovou por meio dos documentos colacionados aos 

autos, a legitimidade para pleitear os pedidos em relação a retificação da 

sua certidão de nascimento, bem como o pedido de registro tardio e 

retificação dos assentos do seu genitor “já falecido”. O parquet opinou 

pela procedência em parte dos pedidos iniciais (ids. 8205749 pág. 01/08 e 

12161743 pág. 01/02). No que diz respeito ao pedido de registro tardio do 

nascimento de José Caselli, constato pelos documentos apresentados nos 

autos a divergência de informação quanto ao local/Município de 

nascimento “SÃO PAULO/SP, SÃO JERÕNIMO/SP e MONTE 

APRÁZIVEL/SP, contudo, sobressai a certeza de ter nascido em território 

brasileiro: Nesse sentido, “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL TARDIO – LOCAL DE NASCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

DE DETERMINAÇÃO DO LUGAR EXATO DE NASCIMENTO – 

COMPROVAÇÃO DO NASCIMENTO DO LADO DO BRASIL – DIREITO AO 

REGISTRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Fundamentada a impossibilidade de determinação do local exato do 

nascimento, ainda assim há direito ao registro tardio, nos termos do artigo 

46, da Lei n.º 6.015/73, aliada ao Provimento n.º 28/2013, do CNJ. 

Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ-MS - APL: 

08020138120148120019 MS 0802013-81.2014.8.12.0019, Relator: Des. 

Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 08/08/2017, 1ª Câmara 

Cível).(grifo nosso) Quanto ao pedido de retificação na certidão de óbito 

de José Caselli, o entendimento jurisprudencial é pacífico em permitir 

alterações quando estão em discordância com a realidade fática vivida, ou 

estar divergente dos demais registros apresentados: Nesse sentido, 

“APELAÇÃO CÍVEL . RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO . 

ALTERAÇÃO DA PROFISSÃO DA DE CUJUS . POSSIBILIDADE . 

ROBUSTEZ DAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. I O conteúdo 

dos registros deve corresponder à realidade dos fatos, máxime se 

embasado em prova documental robusta, corroborada por prova 

testemunhal . II . Comprovado que há equívoco na certidão de óbito quanto 

à profissão da de cujus, necessária se entremostra a retificação 

pretendida . III . Apelação conhecida e provida .” (TJ-MA - AC: 339942009 

MA, Relator: JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 

05/03/2010, CODO).(grifo nosso) Com relação a retificação da certidão de 

nascimento da autora “Leny Caselli”, para constar o correto nome de sua 

avó paterna, o entendimento jurisprudencial é pacifico em permitir 

alterações quando estas são oriundas de erros materiais: RETIFICAÇÃO 

DE NOME - ERRO EVIDENTE NO REGISTRO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO - INTELIGÊNCIA DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS - APELAÇÃO 

NÃO PROVIDA. É possível a modificação do nome da pessoa para 

correção do patronímico materno ante evidente erro no registro. (TJ-PR - 

AC: 809294 PR Apelação Cível - 0080929-4, Relator: Ronald Schulman, 

Data de Julgamento: 23/11/1999, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

07/02/2000 DJ: 5568) (grifei) Por fim, no que se refere ao pedido de 

retificação/alteração do registro de casamento religioso, bem como o 

pedido para que seja determinado a lavratura do casamento civil de José 

Caselli e Laurinda de Oliveira Rodrigues no Cartório de Registro Civil e 

Pessoas Naturais da Comarca de General Salgado/SP, acolho a 

manifestação do parquet, em todos os termos, no sentido de que não há 

amparo legal para o pleito. No que diz respeito a multiplicidade de locais de 

nascimento de José Caselli, tem-se que a parte requereu o seu registro 

tardio fosse lavrado junto ao Município de São Jerônimo/SP. Entrementes 

em pesquisa realizada junto aos portais do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo e IBGE, foi possível constatar que o Munícipio de São 

Jerônimo/SP denomina-se atualmente como “Munícipio de Planalto/SP”, 

pertencente a Comarca de Buritama/SP. Com estas considerações e 

fundamentos, bem como nos termos do parecer ministerial, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, ao que determino: a) 

Expeça-se ofício para o Cartório de Registos e Notas do Município de 

Planalto/SP, Comarca de Buritama/SP, para que procedam com a lavratura 

do registro tardio de nascimento de JOSÉ CASELLI, constando os dados 

apresentados “id. 11513676 pág. 06”: Nome: José Caselli Data de 

Nascimento: 19 de Setembro de 1.921 Naturalidade: São Jerônimo/SP 

Sexo: Masculino Filiação Pai: Miguel Caselli Mãe: Ana Correa Avós 

Paternos: Paschoal Caselli e Raphaela Sazzona b) Expeça-se ofício para o 
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Cartório do 3º Ofício do Registro Civil e Tabelionato de notas 3ª 

Circunscrição, da Comarca de Goiânia/GO, para que procedam com a 

retificação da Certidão de Óbito, matrícula 028126 01 55 2016 4 00075 295 

0033987 73, em nome de JOSÉ CASELI com as seguintes alterações: 

Nome: José Caselli Data de nascimento: 19 de Setembro de 1.921 

Naturalidade: São Jerônimo/SP Filiação Pai: Miguel Caselli Mãe: Ana Correa 

c) Expeça-se ofício para o Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Nhandeara/SP, para que procedam com a retificação na Certidão de 

Nascimento, lavrada no Livro 08, Folhas 95, Número de ordem 7377, em 

nome de LENY CASELLI, com as seguintes alterações: Nome: Leny Caselli 

Sexo: Feminino Filiação Pai: José Caselli Mãe: Laurinda Rodrigues Caselli 

Avós paternos: Miguel Caselli e Ana Correa Avós maternos: José Antonio 

Rodrigues e Maria Patrocinia de Jesus Em consequência, extingo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Após a 

fluência do lapso recursal, certifique e expeçam-se os competentes 

ofícios. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023112-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMF CAFETERIA LTDA - ME RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de ação renovatória de locação 

comercial ajuizada por AMF Cafeteria Ltda. - ME em desfavor da Unimed 

Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, alegando que aluga 

ininterruptamente o espaço do quiosque de café da sede da parte ré há 

mais de 13 (treze) anos, sendo que o aluguel foi celebrado inicialmente em 

23/06/2005 em nome da firma individual O. S. Ammouri - ME de Omar Semi 

Ammouri e posteriormente a partir de 20/09/2012 em nome da sociedade 

empresária AMF Cafeteria Ltda. - ME da qual é sócio administrador. Relata 

que foi notificado em 27/06/2018 pela parte autora para desocupar o 

imóvel no prazo de 90 (noventa) dias, situação com a qual não concorda 

pelo fato de explorar o negócio ali há mais de 13 (treze) anos, não sendo 

justo o seu repasse agora para outras pessoas, em prejuízo do sustento 

da família do representante legal da empresa autora e de 02 (dois) 

funcionários, cuja "rescisão do contrato" causaria muitos outros prejuízos, 

razão pela qual requereu a procedência da ação renovatória, não 

havendo pedidos alternativos. Determinada à parte autora a emenda da 

petição inicial, mediante a comprovação do recolhimento das custas 

processuais e manifestação acerca da possível decadência da sua 

pretensão renovatória, limitou-se ela em acostar aos autos o comprovante 

de recolhimento das custas processuais devidas, quedando-se inerte em 

relação a possível ocorrência de decadência. É o relatório. Fundamento e 

decido. A ação renovatória de locação tem como requisitos que: o 

contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo 

determinado; o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos 

ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; o locatário esteja 

explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto 

de três anos (LLI, 51, I a III). Além dos requisitos acima, a renovação 

requer, ainda, prova do exato cumprimento do contrato; prova da quitação 

do impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe 

incumbia; e indicação clara e precisa das condições oferecidas para a 

renovação da locação; indicação do fiador quando houver no contrato a 

renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou 

denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, 

endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, 

a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde 

logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade 

financeira; prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na 

renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se 

casado for; prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, 

em virtude de título oponível ao proprietário (LLI, 71, I a VII). Não obstante a 

isso, o § 5º do artigo 51 da Lei de Locação de Imóveis estabelece que: “Do 

direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno 

de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da 

finalização do prazo do contrato em vigor”. No caso, o último contrato 

escrito com prazo determinado celebrado entre as partes, teve vigência 

no período de 01º/02/2017 a 01º/02/2018, de maneira que competia à 

parte autora ter ajuizado a presente ação no período compreendido entre 

01º/02/2017 a 01º/08/2017. No entanto, a ação foi ajuizada somente em 

27/07/2018, ou seja, quase 12 (doze) meses após o termo final do prazo 

previsto na legislação aplicável à espécie (LLI, 51, § 5º). Assim, ao não 

fazê-lo no seu tempo devido, a parte autora decaiu do direito à renovação. 

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios: CIVIL. AÇÃO 

RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRAZO PARA 

AJUIZAMENTO. DECADÊNCIA. ART. 51 DA LEI N. 8.245/91. 1. A AÇÃO 

RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DEVE SER AJUIZADA NO PRAZO 

ESTIPULADO DO ARTIGO 51, § 5º, DA LEI Nº 8.245/1991, OU SEJA, COM 

ANTECEDÊNCIA DE, NO MÍNIMO, SEIS MESES ANTERIORES AO TÉRMINO 

DO CONTRATO EM VIGÊNCIA, SOB PENA DE DECADÊNCIA. 2. NO CASO 

EM COMENTO, O CONTRATO DE LOCAÇÃO EXPIROU EM 09/01/2007 E A 

AÇÃO RENOVATÓRIA SÓ FOI AJUIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2007, 

RAZÃO PELA QUAL IMPERIOSO RE CONHECER A DECADÊNCIA DO 

DIREITO VINDICADO. 3. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

(TJDFT, RAC 0137602-20.2007.807.0001, Rel. Des. Flávio Rostirola, 01ª 

Turma Cível, j. 19/08/2009, p. 31/08/2009, DJE pg. 42). APELAÇÃO CÍVEL. 

LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. DECADÊNCIA. Caso em que o inquilino 

não manifestou intenção de renovar o contrato no prazo decadencial 

estipulado no art. 51, § 5º, da Lei n. 8.245/1991. Contagem do prazo em 

meses. Aplicação do art. 132 do Código Civil. Manutenção da extinção da 

ação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, RAC 70076371525, Décima Sexta 

Câmara Cível, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, j. 22/02/2018, p. 

28/02/2018). LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. 

Ajuizamento da demanda mais de um ano após decorrido o prazo mínimo 

de seis meses, antes do encerramento do contrato que estava em vigor. 

Dicção do art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/91. Decadência configurada. 

Reconhecimento. Retomada do imóvel, deferida em ação de despejo por 

denúncia vazia, com trânsito em julgado do pronunciamento. Preclusão 

máxima verificada, não comportando incursão na demanda renovatória. 

Recurso desprovido. (TJSP, RAC 1011884-98.2017.8.26.0006, Rel. Des. 

Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2018, p. 

24/08/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LOCAÇÃO COMERCIAL – DESPEJO 

POR DENÚNCIA VAZIA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LOCATÁRIO PARA 

DESOCUPAR O IMÓVEL EM 30 (TRINTA) DIAS – CABIMENTO – 

MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – DECADÊNCIA – 

LIMINAR CASSADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao locatário 

assiste o direito à renovação da locação comercial, desde que se trate de 

contrato escrito, firmado por tempo determinado, com vigência de 5 (cinco) 

anos e exploração da mesma atividade comercial por, no mínimo, 3 (três) 

anos ininterruptos, consoante disciplina o art. 51 da Lei nº 8.245/91. 

Todavia, a ação renovatória deverá ser ajuizada no prazo decadencial 

previsto no §5º do art. 51 da Lei nº 8.245/1991, o que não ocorreu no 

caso em tela. (TJMT, RAI 1003588-25.2017.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu 

dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2017, p. DJE 

18/12/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RENOVATÓRIA COM PEDIDO 

DE LIMINAR– DECADÊNCIA RECONHECIDA EM VIRTUDE DO NÃO 

CUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NO § 5º DO ART. 51 DA LEI 

8.245/91 –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ação 

Renovatória de Locação de imóvel não comercial se sujeita ao interregno 

de tempo estabelecido no art.51, § 5º da lei 8.24591. 2. O fato do 

reconhecimento de firma ocorrer após a assinatura do contrato, não 

possui o condão de modificar a data de início contratual firmado entre as 

partes. (TJMT, RAC 177254/2015, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira 

Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2016, p. DJE 13/12/2016). RAC - AÇÃO 

RENOVATÓRIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO 

RESIDENCIAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - 

MÉRITO - DECADÊNCIA DO DIREITO DE RENOVAR A LOCAÇÃO - 

PROPOSITURA DA DEMANDA FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEI 

8.425/91 - PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO PELAS PERDAS E 

DANOS E LUCROS CESSANTES - ANÁLISE PELO ART. 515, § 1º, DO CPC 

- INDENIZAÇÕES INDEVIDAS - RECURSO DESPROVIDO.1 - Ante o caráter 

dúplice da Ação Renovatória, deve-se analisar a pretensão principal 
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atinente à prorrogação da locação de imóvel não residencial e o pedido 

secundário quanto à indenização. No caso, a despeito de a sentença ser 

citra petita, pois não houve manifestação quanto ao pleito indenizatório, tal 

vício não enseja a nulidade da sentença, haja vista que a matéria dispensa 

a prova testemunhal, sendo possível a análise pelo Colegiado, à luz do 

artigo 515, § 1º, do CPC. 2 - Ocorre a decadência se a empresa locatária 

de imóvel não residencial propôs a Ação Renovatória muito além do prazo 

legal, sendo vedada da indenização pelas perdas e danos ou lucros 

cessantes se o locador agiu no exercício regular do direito de requisitar a 

desocupação do bem. (TJMT, RAC 59734/2014, Rel. Desa. Clarice 

Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2014, p. 

DJE 21/01/2015). RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LOCAÇÃO COMERCIAL – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA – RENOVATÓRIA – DECADÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 

O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa 

quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes 

para a solução do litígio.Mesmo que estivesse em tratativas com a 

preposta do apelado, a locatária, ora apelante, deveria ter formalizado a 

sua intenção de renovar o contrato de locação, porquanto tinha pleno 

conhecimento desta formalidade, conforme o inciso VI, do anexo I, das 

condições gerais da negociação. (TJMT, RAC 121917/2014, Rel. Desa. 

Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2014, 

p. DJE 22/12/2014). Ademais, o contrato resilido unilateralmente 

(denunciado) pela parte ré, afigura-se, atualmente, como contrato de 

locação por prazo indeterminado, não havendo que se falar, portanto, no 

preenchimento do requisito necessários ao exercício da pretensão 

renovatória (LLI, 51, I). Diante do exposto, reconheço a decadência da 

pretensão renovatória, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 51, § 5º, da LLI, e 487, incisos II, do NCPC. Custas 

despesas processuais pela parte autora. Sem honorários advocatícios, 

em razão da não formação da relação jurídica processual. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, arquivando-se com as anotações e baixas 

de estilo. Às providências. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036659-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MARTOS 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036659-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGOR MARTOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 09h52, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 24 de Outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036741-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS SUQUERE NUNES (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: 1036741-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO VINICIUS SUQUERE NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 09h36, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015534-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURENY TELES DA SILVA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1015534-31.2018.8.11.0041 MAURENY 

TELES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 10h08, 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 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036449-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036449-04.2018.8.11.0041 AGUINALDO 

MOREIRA DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 09h36, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 23 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036445-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO COELHO DE SOUSA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036445-64.2018.8.11.0041 HELENO 

COELHO DE SOUSA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 09h52, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 23 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036443-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CACHOEIRA 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036443-94.2018.8.11.0041 MOACIR 

CACHOEIRA ALVES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 10h08, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 
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parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 23 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030963-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ALESSANDRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030963-38.2018.8.11.0041 VALTER 

ALESSANDRO DE CAMPOS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 10h40, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030834-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA COSTA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030834-33.2018.8.11.0041 MARCOS 

JOSE DA COSTA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 10h24, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024868-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS SPERAFICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024868-89.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO 

OESTE DO BRASIL REQUERIDO: DENIS SPERAFICO 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 

04/02/2019, às 12h30 – 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 
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verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017930-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON GONCALVES BUENO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017930-78.2018.8.11.0041 CLEIDSON 

GONCALVES BUENO SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 10h24, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014203-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1014203-14.2018.8.11.0041 LUAN 

PEREIRA DE CAMPOS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 10h56, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017938-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR EUCLIDES DE MELO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017938-55.2018.8.11.0041 GILMAR 

EUCLIDES DE MELO SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 10h40, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 
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benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022167-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO PIRES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1022167-58.2018.8.11.0041 ARGEMIRO 

PIRES RODRIGUES SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 11h12, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020139-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020139-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 

12h00 – Sala: Conciliação 06, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010991-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010991-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 05/02/2019, às 08h00 – Conciliação 01, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024868-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DENIS SPERAFICO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010991-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020139-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022167-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO PIRES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1022167-58.2018.8.11.0041 ARGEMIRO 

PIRES RODRIGUES SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 11h12, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017938-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR EUCLIDES DE MELO (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017938-55.2018.8.11.0041 GILMAR 

EUCLIDES DE MELO SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 10h40, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036659-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MARTOS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036659-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGOR MARTOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 09h52, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 35 de 537



a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 24 de Outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036741-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS SUQUERE NUNES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036741-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO VINICIUS SUQUERE NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/01/2019, às 09h36, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de Outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014203-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1014203-14.2018.8.11.0041 LUAN 

PEREIRA DE CAMPOS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 10h56, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017930-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON GONCALVES BUENO (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017930-78.2018.8.11.0041 CLEIDSON 

GONCALVES BUENO SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 10h24, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 
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benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030834-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA COSTA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030834-33.2018.8.11.0041 MARCOS 

JOSE DA COSTA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 10h24, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015534-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURENY TELES DA SILVA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1015534-31.2018.8.11.0041 MAURENY 

TELES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 10h08, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030963-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ALESSANDRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1030963-38.2018.8.11.0041 VALTER 

ALESSANDRO DE CAMPOS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/01/2019, às 10h40, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. 24 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035920-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ESTANCIA MANAUA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DONIZETE DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035920-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ESTANCIA MANAUA 

REQUERIDO: BENEDITO DONIZETE DE MORAIS A respeito do pedido de 

parcelamento das custas processuais do preparo, verifica-se a seguinte 

previsão contida Provimento n°41/2016, da Corregedoria Geral de Justiça 

do Mato Grosso, in verbis: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a 

pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6° O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7° O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Diante disto, defiro o 

parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em 03 (três) 

parcelas mensais, conforme requerido. Recolha-se a primeira parcela no 

prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). Após o recolhimento, 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 25/02/2019, às 8h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de outubro de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035920-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ESTANCIA MANAUA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DONIZETE DE MORAIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036443-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CACHOEIRA 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036443-94.2018.8.11.0041 MOACIR 

CACHOEIRA ALVES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 10h08, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 23 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036445-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO COELHO DE SOUSA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036445-64.2018.8.11.0041 HELENO 

COELHO DE SOUSA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 09h52, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 
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CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 23 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036449-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036449-04.2018.8.11.0041 AGUINALDO 

MOREIRA DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 24/01/2019, às 09h36, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 23 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036765-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036765-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 19/02/2019, às 

8h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036765-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035340-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARA VANIA ALVES DE MENDONCA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035340-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RÉU: NARA VANIA ALVES DE 

MENDONCA 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 09/01/2019, às 09h30 – Sala: 

Conciliação, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

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 
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posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035340-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARA VANIA ALVES DE MENDONCA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011921-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011921-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 8h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Proceda-se com a retificação do polo ativo fazendo constar o nome 

indicado no ID 14208266. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027741-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO OAB - GO27701 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027741-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES 

LTDA REQUERIDO: EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO Diante da decisão 

de Id. 15423001, cabe ao advogado intimar a testemunha por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência designada. Ante a ausência do 

advogado e da testemunha, devolva-se a missiva com as devidas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009493-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO AMANCIO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009493-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FIRMINO AMANCIO DE BARROS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte executada, por meio 

de seu Patrono, via DJE, para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de bens. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029241-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029241-66.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS EXECUTADO: PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO Cite-se 

a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
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monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031069-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

X7 FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031069-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

X7 FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: FLORINDO AUTO POSTO 

LTDA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025682-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE FELICIANO CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025682-04.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: MARINEIDE FELICIANO CORREA Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024684-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISE MACEDO POTH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024684-36.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: ELISE MACEDO POTH 

Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026133-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE BARBOSA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026133-29.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: GISELE BARBOSA 

PEREIRA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011921-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036984-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA OLIVEIRA BARBOSA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036984-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLAUCIA OLIVEIRA BARBOSA - ME RÉU: LOTERICA NOSSA SENHORA 

APARECIDA LTDA - ME 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 05/02/2019, às 11h00 – 

Conciliação 04, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036575-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036575-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA RÉU: BANCO PAN S.A. A Constituição 

da República assegura, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais que: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” O Código de Processo Civil, que 

estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos 

necessitados no art. 98, consigna: 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, elementos 

objetivos apresentados pela parte autora não permitem identificar uma 

situação de pobreza, que autorize reconhecer, de plano, uma situação 

econômica familiar que impossibilite o recolhimento do parco valor das 

custas. Observa-se que há informação de que o autor é funcionário 

público do Estado de Mato Grosso e apresentou cópia de seus holerites, 

onde constam rendimentos de aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil 

reais), presumindo-se que o mesmo possui condições em pagar as custas 

processuais. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

iure et de iure. - Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a 

comprovação da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, 

do verbete nº. 39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu 

que a recorrente não demonstrou a impossibilidade de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda 

sorte, nada impede a reapreciação do pedido pelo magistrado desde que 

venham aos autos informações suficientes capazes de fazer prova da 

miserabilidade alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJRJ - 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 

19/12/2013). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO 

DA RENDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei 

Federal n° 1.060/50 goza tão somente de presunção relativa de 

veracidade, suscetível de ser afastada por ausência de demonstrativos 

que a sustente, quando eventualmente exigidos, ou pela própria existência 

de elementos que afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o 

desatendimento do comando judicial de demonstração da renda faz cair 

por terra a presunção de veracidade da declaração prestada, inclusive 

por ofensa ao dever de lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país 

democrático contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos 

cidadãos aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é 

custeada, em praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal 

em seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Ademais, intime-se a parte autora para querendo, no 

prazo de quinze (15) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037871-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDA BERTONCELLI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVANIA TURCATTO MORELLO CASTEGNARO OAB - RS75720 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR JESUS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037871-14.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEIDA BERTONCELLI SILVA REQUERIDO: VITOR JESUS 

SILVA Verifico estar ausentes alguns documentos para o efetivo 

cumprimento da carta precatória, tais como: despacho que determina a 

expedição da presente missiva, cópia da petição inicial e o recolhimento da 

taxa judicial. Dessa forma, expeça-se oficio ao juízo deprecante com o fim 

de que seja complementado o conteúdo da presente carta. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037858-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA GOMES FILHO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037858-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO PEREIRA GOMES FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial a fim de que junte aos autos todos documentos 

pessoais de forma legível em nome de Fernando Pereira Gomes Filho. 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037936-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDYAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIUS PEREIRA PRADO OAB - SP184879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZIO DE SOUZA DELGADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037936-09.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MUNDYAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: 

ELUIZIO DE SOUZA DELGADO Cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a cópia da presente de mandado. Após o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036984-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA OLIVEIRA BARBOSA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036984-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLAUCIA OLIVEIRA BARBOSA - ME RÉU: LOTERICA NOSSA SENHORA 

APARECIDA LTDA - ME 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 05/02/2019, às 11h00 – 

Conciliação 04, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010089-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

AMAURI DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOENY DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

JOACY DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

ODILA MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

NILTON DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA (LITISCONSORTES)

JOADIL MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO (LITISCONSORTES)

KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

WILSON DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

MOACYR DE CAMPOS (LITISCONSORTES)

ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010089-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, RAFAEL DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS REQUERIDO: MINERACAO NOVA ESPERANCA 

LTDA - ME, AMAURI DE CAMPOS Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR 

ENTRADA IRREGULAR NA JAZIDA MINERAL com pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA e RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS em face de MINERADORA 

NOVA ESPERANÇA LTDA, AMAURI DE CAMPOS E ESPÓLIO DE JOSÉ 

FRANCISCO DE CAMPOS, em litisconsórcio com ODILA MARQUES DE 

CAMPOS, MOACYR DE CAMPOS, JOACY DE CAMPOS, JOENY DE 

CAMPOS, JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO, NILTON DE CAMPOS, 

WILSON DE CAMPOS, VANDERLI MARQUES DE CAMPOS, ODINALVA 

MARQUES DE CAMPOS, JOADIL MARQUES DE CAMPOS, ODINEIVA 
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MARQUES DE CAMPOS, KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS. Alega a 

empresa autora que é proprietária de uma área de terras com 108 há e 

0,607 m2 no município de Poconé, transmitida mediante Escritura Pública 

em 10/02/2016 pelo réu Amauri de Campos e sua esposa Gonçalina 

Celeste. Relatam os requerentes que a referida área encontra-se inserida 

em uma área maior explorada pela família Campos, a qual foi dada e 

pagamento, estabelecendo-se uma relação de parceria comercial entre as 

partes. A empresa requerente afirma ainda que realizou um contrato de 

valoração comercial de jazida mineral cumulado com corretagem e 

exclusividade para venda de produção mineral e de imóvel junto ao espólio 

de José Francisco de Campos e que os requeridos dispenderam valores 

consideráveis no estudo da terra e dos trabalhos que seriam realizados. 

Na continuidade das tratativas de parceria, as partes firmaram em 

28/09/2017 um contrato de cessão total de direitos minerários e outras 

avenças, transferindo os direitos minerários de Permissão de Lavra 

Garimpeira dos processos DNPM n. 38/2009 e 866.424/1993. Ocorre que 

em setembro/2017, mesmo com contrato de exploração em andamento, os 

réus transferiram a terceiros a exploração da área de mineração, sem 

anuência dos autores. Aduzem os autores que tomaram conhecimento do 

ocorrido em dezembro/2017, sendo que ao averiguar a situação soube 

que foram captados 34 quilos de ouro e existem mais de 600 (seiscentas) 

cargas de material estocado. Alegam que notificaram os requeridos em 

13/03/2018, no entanto eles permanecem desrespeitando por completo a 

notificação e não permitem que os autores adentrem em seu próprio imóvel 

e nas áreas de garimpo discriminadas nas permissões DNPM 

866.155/2009 e 866.424/2009. Pretendem, assim, a concessão de liminar 

para: a) impedir os réus de desenvolver quaisquer atividades minerais no 

imóvel de propriedade da autora Kasual discriminado na matricula 15.484 - 

RGI POCONÉ e nas áreas da Permissão de Lavra DNPM 866.115/2009 e 

866.424/1993, sob pena de multa; b) permitir aos autores o acesso ao 

imóvel de sua propriedade, delimitando e cercando o mesmo conforme 

descrição na matricula do imóvel com as coordenadas geográficas 

existentes; c) conceder interdito proibitório proibindo os réu de adentrar no 

imóvel dos autores. Em decisão de Id. 13120638 a apreciação da liminar foi 

postergada, agendando-se audiência de conciliação. Tendo em vista a 

ausência de citação, as requeridas não compareceram em audiência de 

conciliação, consoante certidão de Id. 14074483. Em manifestação de Id. 

14122110 a autora pugna pela citação via oficial de justiça a ser cumprida 

por carta precatória na comarca de Poconé. Posteriormente em documento 

de Id. 15946392, a autora requer a emenda da inicial para a inclusão no 

polo passivo da ação dos litisconsortes MT SUL CONSTRUÇÕES LTDA e 

MARCELO BOZETTI, bem como a apreciação do pedido de tutela de 

urgência. DECIDO. Primeiramente, recebo a emenda da inicial de Id. 

15946392. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar em parte. Verifica-se que o autor pugna pela 

concessão de interdito proibitório para que os réus sejam impedidos de 

adentrar no imóvel dos autores, contudo, ante a existência das imagens 

indicativas do esbulho, verifico tratar-se de pedido de reintegração de 

posse, pedido que analiso ante a fungibilidade das ações. Na hipótese, 

identifico a probabilidade do direito deduzido, tendo em vista que constam 

nos autos diversos documentos comprobatórios dos fatos alegados, tais 

como: a notificação extrajudicial; a escritura do imóvel localizado em 

Carandazinho, no município de Poconé – MT, a escritura pública de dação 

em pagamento; o memorial descritivo da fazenda Tuiuiú; a avaliação do 

potencial exploratório para mineralização de ouro em pilhas de rejeito de 

mineração; o contrato de parceria comercial; requerimento da cessão de 

direitos minerários; entre outros. Frise-se que o esbulho não é apenas 

consequente a um ato de força ou ameaça contra a pessoa do possuidor 

ou de seus detentores. No caso, a turbação restou caracterizada pela 

presença de máquinas e veículos pertencentes a terceiros, não 

autorizados pelos autores a explorar a área. Sobre o tema, o Superior 

Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido: DIREITO 

MINERÁRIO E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS. AUTOR AMPARADO POR ALVARÁ DE PESQUISA. 

LAVRA CLANDESTINA E ILÍCITA DA ÁREA POR TERCEIRO. DIREITO À 

PROTEÇÃO DA LAVRA. DIREITO DE PRIORIDADE. PREJUÍZO. 

REPARAÇÃO DEVIDA. 1. Demanda em que se discute a proteção contra 

exploração por terceiros dos minérios encontrados no subsolo de área 

outorgada à pesquisa. 2. A ordem constitucional, a par de reservar o 

domínio das reservas minerais à União, franqueia aos particulares a 

exploração dos minérios, garantindo aos mineradores a propriedade do 

produto da lavra. 3. A fim de ordenar o livre acesso aos recursos 

minerais, o Código de Mineração utiliza-se do direito de prioridade, e, por 

consequência, assegura ao pesquisador, de forma exclusiva, a futura 

exploração da reserva pesquisada, bem como a possibilidade de eventual 

negociação desse direito. 4. Terceiro que explora, clandestina e 

ilicitamente, a reserva pesquisada, atenta contra o direito de prioridade e 

causa dano direto ao legítimo pesquisador, devendo, pois, ressarcir-lhe 

integralmente o prejuízo. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 

1471571/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 10/02/2015, DJe 26/02/2015). O perigo de dano exsurge da 

possibilidade de exploração mineral sem garantia de indenização por parte 

dos réus e terceiros. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos 

liminares, DETERMINANDO: a) Que os réus SE ABSTENHAM de 

desenvolver quaisquer atividades minerais no imóvel de propriedade da 

autora Kasual discriminado na matricula 15.484 - RGI POCONÉ e nas áreas 

da Permissão de Lavra DNPM 866.115/2009 e 866.424/1993; b) A 

reintegração de posse da Autora no imóvel sub judice, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando desde já autorizada a utilização de reforço policial, 

caso não cumprido voluntariamente e seja necessário; c) Permitir aos 

autores o acesso ao imóvel de sua propriedade, delimitando e cercando o 

mesmo conforme descrição na matricula do imóvel com as coordenadas 

geográficas existentes; d) Que os requeridos MT SUL CONSTRUÇÕES 

LTDA E MARCELO BOZETTI tragam aos autos o contrato de arrendamento 

firmado com os demais réus, no prazo da defesa; Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Tendo em vista que os requeridos ainda não foram citados, citem-se e 

intimem-se os requeridos via oficial de justiça, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 04/02/2019, às 12:30h – Sala: Conciliação 07, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Incluam-se os 

requeridos no polo passivo, conforme manifestação de Id. 15946392. 

Expeçam-se as cartas precatórias necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013315-45.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CASSIO FELIPE MIOTTO, AURISTELA MARIA DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A. CÁSSIO FELIPE MIOTTO e AURISTELA MARIA CAMPOS 

MIOTTO, ajuizaram a presente AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 

DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em 

desfavor de GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA e BANCO BRADESCO S/A, 

todos devidamente qualificados Aduzem os requerentes, em síntese, que 

celebraram com a primeira requerida Glam Empreendimentos LTDA, 

"Instrumento particular de promessa de venda e compra de unidades 

autônomas e outras avenças" (Doc.02 Anexo), em data de 28 de fevereiro 

de 2014, referente ao apartamento residencial nº 102 - DUPLEX, localizado 

na Rua João Bento, 877, Ed. Glam Goiabeiras Luxury, apto 102, Bairro 

Quilombo, Cuiabá- MT, pelo valor de R$ 1.777,134,30 reais efetuando o 

pagamento dos valores nos termos do contrato. Referiram que embora 

tenham cumprido com sua parte na avença, até o momento não receberam 

as escrituras definitivas de compra e venda, tampouco foi dada baixa na 

hipoteca instituída em favor do Banco Bradesco S/A. Argumentam que 

tentaram solucionar de maneira amigável, inclusive notificando as rés, que 

nada fizeram. Discorrem sobre os danos morais. Ao final, pugnam pela 

concessão da tutela de urgência para compelir os Requeridos a baixarem 

a hipoteca gravada no imóvel e outorgarem a Escritura Definitiva da 

unidade 102. No mérito, requereram a condenação as rés ao pagamento 

de danos morais e a declaração de quitação do imóvel, com a 

consequente ineficácia da hipoteca realizada sobre o imóvel, bem como a 

confirmação da liminar. Junto a inicial vieram os documentos. Liminar 

concedida ( ID 13358892). Agravo de instrumento interposto pela ré, em 

face a decisão que concedeu a liminar, o qual foi provido pelo Tribunal 

para suspender a decisão fustigada. Contestação ofertada pelo Branco 

Bradesco S/A no ID 14417053, arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva. No mérito, defendeu a licitude da conduta da ré. Pugnou pela 

improcedência da demanda. Audiência de conciliação infrutífera ( ID 

14431673). A Glam Empreendimentos LTDA apresentou contestação no ID 

14822156, suscitando a preliminar de falta de interesse processual. No 

mérito, assevera que a responsabilidade para a baixa na hipoteca é do 

Banco requerido e postula pela improcedência da demanda. Impugnação à 

contestação ( ID 15050110). Instadas a se manifestarem, as parte 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Fundamento E Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, notadamente porque a 

matéria de fato encontra-se comprovada por meio de documentos. Assim, 

atento aos princípios da economia e celeridade processual, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. A preliminar de ilegitimidade 

passiva invocada pelo Banco Bradesco não merece acolhida. Da análise 

da matrícula do imóvel adquirido pelos autores, verifico que a restrição foi 

constituída em favor do referido banco, ou seja, o imóvel pretendido 

adjudicar foi hipotecado com o todo da obra em garantia de dívida da 

construtora, decorrente de empréstimo para a realização do 

empreendimento. Assim, a instituição financeira é quem possui a aptidão 

para efetuar a baixa na restrição, razão pela qual detêm pertinência 

subjetiva para lide. A propósito: Apelação cível. Ação de adjudicação 

compulsória, com desconstituição de hipoteca. Legitimidade passiva e 

responsabilização solidária do banco co-demandado. Eficácia da 

sentença. O banco co-demandado é parte legítima para responder a ação 

adjudicatória, na medida em que o imóvel pretendido adjudicar foi 

hipotecado com o todo da obra em garantia de dívida da construtora, 

decorrente de empréstimo para a realização do empreendimento como um 

todo. Perante o promitente comprador, que pagou o preço e possui o 

direito de adjudicar, o banco, que financiou a obra, responde 

solidariamente pelas despesas do processo e demais tarifas para a 

alteração de registro, sem prejuízo do exercício de direito de regresso, no 

rateio das obrigações entre as sociedades empresárias co-demandadas. 

Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70077385490, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado 

em 29/05/2018) Quanto a falta de interesse de agir, é consabido que a 

ação de adjudicação compulsória é o meio adequado à satisfação do 

interesse do promitente comprador em obter o registro definitivo dos 

imóveis, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil, vigente, demanda que 

também é mandamental em um dos seus efeitos preponderantes. 

Suplantadas essas questões, passo à análise do mérito. Pretendem os 

autores a desconstituição da hipoteca, bem como adjudicação compulsória 

do imóvel descrito na matrícula n° 99.795, registrado no 2º Serviço Notarial 

e Registral da Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT. A 

irresignação cinge-se à possibilidade, ou não, da manutenção da hipoteca 

perante o adquirente do imóvel, em favor da instituição financeira que 

custeou a obra, porquanto constituída de forma regular e em tempo 

anterior à aquisição dos imóveis pela demandante. Todavia, tal gravame 

não pertence aos autores, que de boa fé adquiriram um imóvel, adimplindo 

a integralidade do preço, mas receberam um bem gravado para garantir 

uma dívida que não lhe pertence, razão pela qual se impõe a declaração 

de nulidade da hipoteca. Sinale-se, que não se trata da extinção da 

hipoteca, que somente poderia ocorrer nos estritos casos previstos pelo 

art. 1.499, do Código Civil, mas, sim, de nulidade do gravame perante o 

adquirente, nos termos do entendimento contido na Súmula 308, do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo para ilustração: “A 

hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou 

posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia 

perante os adquirentes do imóvel.” Na hipótese, o Recibo de Quitação 

acostado aos autos ( ID 13237109), comprova o pagamento integral do 

imóvel pelo autores. A quitação do preço, inclusive, não foi questionada 

pelos demandados. Desta feita, tendo os autores cumprido suas 

obrigações, adimplindo integralmente o contrato firmado, não podem ser 

prejudicados com eventuais desacertos entre o banco e a construtora. 

Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA E CANCELAMENTO 

DE HIPOTECA. INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DO IMÓVEL 

QUITADO. CANCELAMENTO DO GRAVAME. - A citação por edital se 

afigura possível ante a impossibilidade de se localizar a parte ré após 

diligências neste sentido. - A Súmula 308 do STJ prevê que a hipoteca 

firmada entre a construtora e o agente financeiro, independente se 

anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não 

tem eficácia perante o adquirente de boa fé que quitou o bem imóvel, 

sendo que a garantia da apelante incide sobre os direitos decorrentes dos 

contratos de alienação das unidades, não tendo a parte apelada qualquer 

responsabilidade com o adimplemento da dívida assumida pela 

construtora. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70072078082, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 23/02/2017)” “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CANCELAMENTO DE 

HIPOTECA E LEVANTAMENTO DE PENHORA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR 

TERCEIRO DE BOA-FÉ SUMULA 308/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUMULA 303/STJ. VALOR REDUZIDO. 

Ainda que a parte apelante sustente que a hipoteca tenha sido registrada 

em momento anterior à compra e venda, tal fato é irrelevante para o caso, 

eis que evidente a presença da boa-fé da parte apelada adquirente dos 

bens e levando-se em consideração que a adquirente não pode sofrer 

constrição patrimonial em razão do inadimplemento da construtora perante 

a instituição que financiou a obra. Súmula n° 308. A hipoteca firmada entre 

a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da 

promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do 

imóvel. Súmula 303/STJ. Em embargos de terceiro, quem deu causa à 

constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70069935112, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Giovanni Conti, Julgado em 14/07/2016)” Desta forma, evidente a 

necessidade da declaração de nulidade da hipoteca e adjudicação do 

imóvel em favor dos autores, porquanto o adquirente de boa-fé não pode 

sofrer prejuízos advindos de uma relação da qual sequer faz parte, sendo 

impositiva a procedência da demanda neste ponto. Registro que o ônus da 

sucumbência deverá ser suportado por ambas as rés, já que são 

responsáveis pela negativa de liberação da hipoteca pela via 

administrativa, dando causa ao ajuizamento da ação. No que tange aos 

danos morais, deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens 

jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a 

constante reparação de desentendimentos do cotidiano. Sobre a 

configuração do dano moral ensina Sergio Cavalieri Filho: “Dissemos linhas 

atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que 

agressão à dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem ser 

extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano 

moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, 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. No caso sub judice, não verifico qualquer violação a 

direitos da personalidade. E isso porque os autores não lograram êxito 

demonstrar que a demora na baixa do gravame tenha lhes causado uma 

lesão a direito de personalidade, ou à dignidade humana, ou mesmo 

situação que tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral, a ponto de 

causar desequilíbrio emocional por fato imputável às rés ,que ultrapassem 

o conceito do mero dissabor, Portanto, não prospera o pedido de 

reparação por danos morais. Nesse sentido caminha a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. 

DEMORA NA CONCESSÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E 

VENDA. RECURSO ADSTRITO AO RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS 

CARACTERIZADORES DO DANO MORAL. AUSENTE SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em 

síntese, narrou a parte autora que embora tenha efetuado o pagamento 

integral do preço do imóvel, não lhe foi entregue a escritura definitiva 

deste. 2. A sentença decretou a revelia do réu, julgando parcialmente 

procedente o feito, para determinar que o requerido proceda à outorga da 

escritura definitiva do imóvel à autora, sob pena de multa, afastando os 

danos morais. 4. Insurge-se a parte recorrente contra a decisão que não 

reconheceu o direito à indenização por dano moral. 5. Embora inegável 

que a parte autora enfrentou aborrecimento diante dos fatos narrados na 

inicial, certo é que a situação não ultrapassa os meros incômodos, 

inerentes à vida em sociedade e, dessa forma, não são passíveis de 

indenização por dano à esfera pessoal. Ressalte-se que a demandante 

não demonstrou ter sofrido alguma lesão a direito de personalidade, ou à 

dignidade humana, ou mesmo situação que tenha causado angústia, 

sofrimento, abalo moral, a ponto de causar desequilíbrio emocional por fato 

imputável à parte ré, razão pela qual não prospera o pleito de reparação 

por danos morais. Em verdade, cabia à demandante ter produzido prova 

dos fatos constitutivos de seu direito, a embasar a pretensão 

indenizatória, nos termos do art. 373, I, do CPC, de maneira que a exegese 

dos autos tornasse inequívoco que o ato perpetrado teria resultado em 

constrangimentos ou prejuízos suscetíveis de indenização. Ao não lograr 

êxito em satisfazer tal premissa, não basta a mera alegação do dissabor 

comum às relações comerciais, para fundamentar a condenação, já que 

não se trata de dano moral in re ipsa. No caso em apreço, a questão se 

resolve na concessão do documento postulado. 6. Sentença mantida, por 

seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71007813553, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 26/09/2018). Diante do 

exposto, os termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para o fim de conceder a adjudicação do 

imóvel localizado à Rua João Bento, 877, Ed. Glam Goiabeiras Luxury, apto 

102, Bairro Quilombo, Cuiabá-MT, registrado perante o cartório do 2º 

Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá-MT, matrícula nº 99.795 em nome de CÁSSIO FELIPE MIOTTO e 

AURISTELA MARIA CAMPOS MIOTTO, declarando a quitação do contrato e 

ineficácia da hipoteca. DETERMINO, ainda, que o BANCO BRADESCO S/A 

efetue o cancelamento da hipoteca, no prazo de 15 (quinze) dias e que a 

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA outorgue a escritura pública definitiva do 

imóvel, também no prazo de 15 ( quinze) dias. Tendo em vista que a parte 

autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

no importe de 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85 e 86 do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024174-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY VIEIRA ALVES (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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1024174-91.2016.8.11.0041 AUTOR: SUELY 

VIEIRA ALVES 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. 15780231. 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. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005962-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RIBEIRO DE PAIVA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

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 1005962-85.2017.8.11.0041 AUTOR: 

WENDER RIBEIRO DE PAIVA 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. 15590340. 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. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009016-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/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 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009016-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICENTE SOUZA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Vicente Souza Filho, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da diferença 

do Seguro Obrigatório no valor de R$ 8.725,00 (oito mil setecentos e vinte 

e cinco reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 22/06/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13904119. Laudo pericial apresentado de ID 13904119. A parte 

requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência de documentos no requerimento na esfera 

administrativa e Satisfação da indenização em esfera administrativa. No 

mérito, aduz que o valor já pago na seara administrativa está correto, 

inexistindo obrigação de pagar valor residual. Por fim, caso a demanda 

seja julgada procedente ao Autor, requer que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir da 

contestação apresentada. A perícia judicial foi colacionada ao ID 

13904119. 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 22/06/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico ID 

13904119, de forma que a persente causa já está madura para decisão. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

em face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha 

sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não 

torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta 

de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Satisfação da indenização em 

esfera administrativa – carência de ação – falta de interesse de agir A 

preliminar suscitada se confunde com o mérito e junto a ele será julgada. 

Passo a analise do mérito. II - Mérito. 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. 12597729), bem como laudo 

pericial (ID. 13904119). 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 22/06/2017, 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 13904119, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% 

(trinca e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade 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 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, conforme 

verificado nos documentos ID 13479734 a Seguradora efetuou o 

pagamento correto do valor a título de indenização, não restando valores 

remanescentes para serem recebidos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em julgado, e 

nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011038-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCELINO FILHO (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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1011038-90.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

FRANCELINO FILHO 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. 15780526. 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. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012770-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA BARBOSA REDIVO (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012770-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAELA BARBOSA REDIVO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Rafaela Barbosa Redivo, 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 24/10/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14411707. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa. No mérito, aduz que o nexo causal 

não está comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, 

caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14411707. 

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 24/10/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

14411707, 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 – Devolução – Pendência Documental Colacionando os autos 

verifico que o autor juntou em ID 13160193 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 24/10/2017. 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 evidenciando o evento danoso 

(ID 13160193), bem como laudo pericial (ID 14411707). 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 24/10/2017, 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 14411707, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta 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). 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 50% (cinquenta 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$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 24/10/2017 (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 
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condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026423-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIZERIO ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1026423-78.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DANIZERIO ALVES FERREIRA 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. 14961822. 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. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031080-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO CARDOSO DO PRADO (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:

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 1031080-63.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ 

FLAVIO CARDOSO DO PRADO 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. 15122436. 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004161-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR IZIDIO DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004161-37.2017.8.11.0041 AUTOR: OSCAR 

IZIDIO DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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. 15148550. 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001439-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ANTUNES DE SOUZA CRUZ (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1001439-93.2018.8.11.0041 AUTOR: JOAO 

VITOR ANTUNES DE SOUZA CRUZ 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. 15441626. 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033888-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR GONCALVES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1033888-41.2017.8.11.0041 AUTOR: ALMIR 

GONCALVES DE FREITAS 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. 15066156. 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. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025646-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

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 1025646-93.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ODILSON SOARES DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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. 15505225. 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017837-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DA SILVA (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1017837-86.2016.8.11.0041 AUTOR: FABIO 

ALVES DA SILVA 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. 15439810. 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. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037177-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEILTON GOMES VANDERLEY JUNIOR (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1037177-79.2017.8.11.0041 AUTOR: 

CLAUDEILTON GOMES VANDERLEY JUNIOR 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. 15442251. 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000780-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARQUES BEZERRA (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:

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 1000780-84.2018.8.11.0041 AUTOR: 

CARLOS HENRIQUE MARQUES BEZERRA 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. 15441639. 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003214-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

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 1003214-80.2017.8.11.0041 AUTOR: 

RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS 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. 15591741. 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. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006043-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSA DA SILVA FRANCISCO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 
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4ª VARA CÍVEL Processo nº 1006043-97.2018.8.11.0041 AUTOR: 

THAYSA DA SILVA FRANCISCO 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. 15594327. 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. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000638-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1000638-80.2018.8.11.0041 AUTOR: 

SAMUEL MARTINS DA SILVA 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. 15626621. 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. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036564-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ BRAGA OAB - MT3168/B (ADVOGADO(A))

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TARASOFF SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036564-59.2017.8.11.0041 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, 30 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021957-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR LUIZ PIRAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021957-75.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 16072706, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora, para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031586-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MAURO ABDALA TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE ZANDONADI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031586-39.2017.8.11.0041 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, 30 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009537-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELTRONIC BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0011711A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009537-04.2017.8.11.0041 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, 30 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005921-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO (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:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005921-84.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 
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pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018060-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TRIGO FURLAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELLA MARIA SOARES OAB - SP392649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018060-68.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante dos 

documentos juntados, defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se a autora para emendar a inicial informando o endereço eletrônico 

das partes, bem como o seu interesse na audiência de conciliação, 

cumprindo o que determina o art.319, II do CPC/15. Cuiabá, 30 de outubro 

de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033850-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAMOS SALES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033850-29.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014474-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER LUIZ RABELLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014474-57.2017.8.11.0041 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, 30 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026402-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO(A))

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026402-05.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004602-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER LIMA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004602-81.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação à contestação. Cuiabá, 30 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010255-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALCANTARA GONZAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010255-98.2017.8.11.0041 DESPACHO Considerando a 

tese de irregularidade de representação apresentada na impugnação à 

contestação e documentos juntados, intime-se a ré para se manifestar em 

15 dias. Após, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio 

da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se 

as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008656-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008656-27.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017436-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS IURY DE SOUZA (REQUERENTE)

LUZIA PEREIRA DE SOUZA ABICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017436-53.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003427-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZAN DE JESUS OLIVEIRA ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003427-86.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029145-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029145-85.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026402-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO(A))

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA OAB - MT17142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026402-05.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003604-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SILVA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003604-50.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022242-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA OAB - MT17836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROS ROGERIO BARROS ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022242-68.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008656-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN DE AZEVEDO MAIA OAB - GO23947 (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008656-27.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 
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juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022242-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA OAB - MT17836/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROS ROGERIO BARROS ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022242-68.2016.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030321-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030321-02.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034850-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DE JESUS 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034850-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC, intime-se o autor para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, CPC). Cuiabá, 29 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036709-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036709-81.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

conforme deprecado. Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo de 

origem. Cuiabá, 29 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034777-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DOUGLAS DA SILVA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034777-58.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a 

devida organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, 

em especial no que diz respeito à petição inicial. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022566-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SARTORI MASSON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022566-58.2016.8.11.0041 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 correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16229178, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

30 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 
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Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-615 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI ARBITRAL 

(LEI 9.307/1996)

Processo Número: 1032824-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

MANOEL LACERDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032824-59.2018.8.11.0041 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 manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16229454, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

30 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-615 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI ARBITRAL 

(LEI 9.307/1996)

Processo Número: 1032824-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

MANOEL LACERDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032824-59.2018.8.11.0041 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 manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16229454, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

30 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028304-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO(A))

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MARIUSSI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER CAETANO LOCATELLI OAB - MT3554/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCISCO SOLA HERRERO FERNANDES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028304-56.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

ausência das partes e seus advogados e não havendo comprovante de 

que os patronos tenham sido intimados, redesigno o dia 26/11/2018, às 

15:30 horas para a audiência. Intimem-se. Cuiabá, 29 de outubro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030321-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030321-02.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035356-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DGV S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELYN HAMAM CAPRA MASCHIO OAB - SP255726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEEL PACK INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035356-06.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não há 

pedido de justiça gratuita na exordial ou despacho concedendo-a, bem 

como comprovação do recolhimento das Custas Judiciais e Taxa 

Judiciária. Desse modo, intime-se a parte exequente para recolher e/ou 

apresentar as guias de custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de devolução. Deverá ainda, apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do Oficial de Justiça. 

Apresentado os documentos nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se ao Juízo de origem. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias e nada sendo requerido, certifique-se e devolva ao Juízo 

de Origem, nos termos do art. 393 da CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 30 

de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036709-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036709-81.2018.8.11.0041 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, 30 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003282-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SERAFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO(A))
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CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DAVANTEL (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

JOSE CLAUDIO BAPTISTA OAB - SP137210 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003282-30.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para que ciente fiquem acerca do teor do ofício juntado no ID 

16258587, informando que, no juízo deprecado, foi designado o dia 

08/11/2018, às 14h, para cumprimento do ato deprecado na missiva de ID 

15415595. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037778-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOCRATES MOURA RAMOS (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037778-51.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC, intime-se o autor para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, CPC). Cuiabá, 30 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-615 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI ARBITRAL 

(LEI 9.307/1996)

Processo Número: 1032409-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BRUEHMUELLER ALE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL LACERDA LIMA OAB - MT0014160S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032409-76.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença arbitral requerido por Aline Bruehmueller Ale 

Fernandes em face de CX Construções Ltda. Cite-se a devedora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o 

pagamento no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também 

de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 30 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021534-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUMIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021534-18.2016.8.11.0041 Vistos e etc. A 

executada Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá 

apresentou embargos à execução neste feito (ID: 9906984 / 9906993), 

quando deveria ter sido distribuído por dependência. Desta feita, 

desentranhem-se os embargos à execução para que seja feita sua 

distribuição, conforme determina o art. 914,§ 1º do CPC. Cuiabá, 30 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036172-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036172-85.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do art. 321, parágrafo único do NCPC, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, adequar sua inicial à nova sistemática processual em 

vigor e esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, 

qual o tipo e o local da fratura, sob pena de indeferimento (artigos 319, 

320, 321, parágrafo único, NCPC). Cuiabá, 30 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036389-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AMARO DA 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036389-31.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32, § 3º, da Resolução TJ-MT/TP N. 03, de 12/04/2018, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover a 

devida organização dos documentos digitais ou digitalizados destes autos, 

em especial no que diz respeito à petição inicial. Cuiabá, 30 de outubro de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1173482 Nr: 41502-51.2016.811.0041

 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: GILBERTO MARIA DE LIMA

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

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

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 
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manifestação sobre a petição de fls. 184/189, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1130662 Nr: 23264-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIRES LUKENCZUK SAID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

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

OAB:10373-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para apresentarem 

manifestação sobre a certidão do contador (fl. 276), no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 383837 Nr: 19591-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DA SILVA, VILÉZIO PINTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)MARCEL LOUZICH 

COELHO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 450477 Nr: 23023-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO GERENCIO 

JÚNIOR - OAB:267.851, MARIA AMÉLIA SARAIVA - OAB:41.233 SP, 

MARIA HELENA GURGEL PRADO - OAB:75401/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora de faturamento da empresa executada 

que, citada, confessou a divida, mas não efetuou o pagamento, mesmo 

após ter sido deferido o parcelamento.

As tentativas de penhora via Bacenjud, Renajud e Infojud foram 

infrutíferas.

In casu, possível o deferimento da penhora de percentual do faturamento 

da empresa executada, nos termos do art. 835, X c/c art. 866 do CPC.

Porém, antes de apreciar a medida e evitar diligencias infrutíferas, 

determino a expedição de mandado de constatação para saber se a 

empresa executada ainda está em atividade.

Além disso, deve a exequente informar, em dez dias, se deseja ser 

nomeada administradora-depositária ou se concorda com a nomeação do 

representante legal da executada.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 948607 Nr: 59467-13.2014.811.0041

 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: TLDC, SIRLENE LOPES DA COSTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 

1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 425423 Nr: 8835-22.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHOCOLARTE BUFFET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, FIAT AUTOMÓVEIS S/A, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

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

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao exequente para que manifeste-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença, juntado às fls. 406/410, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 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

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 17/12/2018, às 

09:00 horas, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, 

Bairro Miguel Sutil, nas mediações da TV Gazeta, Cuiabá-MT, telefone: 

(65)3052-3072 / (65)992813137.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecerem à perícia designada, onde deverão comparecer os 

assistentes técnicos indicados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1061826 Nr: 51801-24.2015.811.0041

 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: VICTOR RIBEIRO MARTINS, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUIPA BAR COMERCIO DISTRIBUIDOR DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ANDREIA MARTINS QUEIROZ, 

LUZIA CARVALHO TAPAJOZ SOUZA, JORGE VIANA TAPAJOZ, MARCO 

ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Considerando que a obrigação ainda não foi satisfeita e pelas razões já 

expostas à p. 85, defiro o pedido de penhora de ativos financeiros via 

Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 706228 Nr: 434-97.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONSTANCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600/MT, JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - 

OAB:14532/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

1123/1133 são tempestivos. 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 aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 344970 Nr: 14937-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIÁRIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls. 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1019485 Nr: 31583-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCIO EVANGELISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 140/154 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 Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1067941 Nr: 54489-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO, NAIANY 

SANTOS DE MORAES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR CORREA LIMA, MIRIAN SMOLLI 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 54489-56.2015.811.0041 - Código 1067941

Vistos etc.

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 05/02/2019 às 10:00 

horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo.

Cite-se no endereço informado à p. 51

No mais, cumpra-se nos termos da decisão de p. 32.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 825950 Nr: 31913-40.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRADA, JBMV, CBADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDMBEEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

267/273 são tempestivos. 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 aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913450 Nr: 39160-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMON MONTEAGUDO LARAVIA, FABIANA NELLI 

NÓBREGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - OAB:21.037, 

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - OAB:21037/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319/SP

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei)Assim, REJEITO os 

embargos.Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o 

prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do CPC. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 703374 Nr: 37996-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEU BONICONTRO, NORMA SUELI DAS 

NEVES BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 
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artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) NILTON 

ARRUDA MORENO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1020293 Nr: 32076-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DA SILVA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre a 

petição de fls. 149, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1164176 Nr: 37605-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO APARECIDO DARIO, SERGIO DARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMAR MARTINS FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR SANCHES CANIATTI 

BIUDES - OAB:40458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a impugnação à contestação veio acompanhada de 

documentos, intime-se o réu para sobre eles se manifestar em dez dias.

Em igual prazo, ambas as partes devem informar quando ao seu interesse 

na designação de audiência de conciliação ou mediação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 821648 Nr: 27838-55.2013.811.0041

 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: LCDC, MARIA LOURDES MARIANO CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16250, RODOLFO LUIZ ALVARENGA - OAB:9079, RODOLFO LUIZ 

DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n° 27838-55.2013.811.0041

Código 821648

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

154.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, cumprindo-se o que determina 

o artigo 450, §3º e §4º da CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 1072877 Nr: 56596-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS ALVES DOS SANTOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 56596-73.2015.811.0041

Código 1072877

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 92).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, cumprindo-se o que determina 

o artigo 450, §3º e §4º da CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 751994 Nr: 3791-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMAR MARTINS FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR DEZINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:16.917/MT

 Vistos etc.

A decisão de p. 382/384 já transitou em julgado e os embargos de terceiro 

de código 1164176 visa resguardar somente o imóvel penhorado.

Assim, defiro o pedido de p. 406 e autorizo a expedição de alvará em 

favor do executado.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre o pedido de desbloqueio 

do caminhão, formulado nos autos de código 713767, em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 400844 Nr: 33526-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LEITE CARVALHO, DURCINETE 

VANNI CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES 

DE ORNELAS - OAB:170637 , MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - 

OAB:DF/16.785, PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - OAB:48137, 

RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratando-se de direito disponível, homologo por sentença o acordo 
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apresentado às p. 127/132, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta 

decisão, nos termos do art. 487, III, b c/c 924, II do CPC.Honorários na 

forma pactuada.Isentos de custas processuais remanescentes (art. 90, § 

3º do CPC).As partes desistem do prazo recursal. Certifique-se o trânsito 

em julgado, e arquive-se com as cautelas legais.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 23 

de outubro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920070 Nr: 43495-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. J. B. DE O. CANAVARROS 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS -ME, OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:, João Victor Oliveira Canavarros - 

OAB:23.109/MT

 Processo nº 43495-3.2014.811.0041

Código 920070

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais 

requerido por Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa em face de F.J.B 

de O. Canavarros Empreendimentos Turísticos - Me Assim, promovam-se 

as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124121 Nr: 20502-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO DE SOUZA PERNE

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte autora 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, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897231 Nr: 27734-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ANTÔNIO DAL BELLO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIDORA DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ROBERTO A. FACCHIN FILHO - OAB:13947-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte para se manifestar sobre a 

petição de fls. 106/128, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 137625 Nr: 21845-80.2003.811.0041

 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: COSME LUIZ DE BARROS, JACY PAZ DE SOUZA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA 

S.A, JOSÉ NUNES DE TAL, FERNANDO DE TAL, MARCELO DE TAL, VITAL 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A MT

 Processo nº. 21845-83.2003.811.0041 - Código 137625

DESPACHO

 Os autores regularizaram a representação processual conforme 

determinado, contudo, não apresentaram as informações necessárias ao 

devido prosseguimento do feito.

Nota-se que a citação dos confinantes indicados à p. 38 não foi possível, 

conforme certidão do oficial de justiça acostada à p. 156.

Assim, mais uma vez concedo o prazo de 05 dias para que os autores 

indiquem os nomes e endereços dos confinantes, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, certifique e concluso.

Cumpra-se com prioridade. Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 839628 Nr: 44121-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSA FRANCISCA DOS SANTOS, 

VALERIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DO REIS 

MOREIRA - OAB:MT/ 5.767, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única n. 44121-56.2013.811.0041 - Código 839628

DESPACHO

 Considerando a plena identificação dos herdeiros de Pedrosa Francisca 

dos Santos, indefiro o pedido de citação por edital.

Assim, o Espólio de Pedrosa Francisca dos Santos deverá ser 

pessoalmente citado, através do inventariante Wilton da Silva Santos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.
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Cuiabá, 29 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.: 1254128 Nr: 22433-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO FEDERAIS, 

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SICA, ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, 

MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18.378, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 Numeração Única n. 22433-96.2017.811.0041 - Código 1254128

DESPACHO

 Certifique o decurso do prazo de apresentação de defesa pelo 

embargado Nilson Sica.

 Após, concluso para análise.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892433 Nr: 24859-86.2014.811.0041

 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: QUEREN HAPUQUE MURTINHO BRAGA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PELEGRINA TEIXEIRA, AZUL 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10.212/MT

 Numeração Única 24859-86.2014.811.0041 - Código 892433

DESPACHO

 Considerando os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora, 

publique-se o edital tão somente no DJe e afixe-o no átrio do Fórum.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso como curadora especial da ré revel citada por 

edital (artigo 72, inciso II e parágrafo único, CPC).

Após, intime-se a autora para impugnação.

 Cumpra-se com prioridade – Processo integrante da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 718232 Nr: 11776-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARCIR ROCHA POROFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO RODRIGUES DE LIMA, MARIA 

ANTONIA FACHINE, JONAS DE FREITAS, RAIMUNDA MOTTA DE FREITAS, 

ALAIDE GONÇALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:

 Numeração Única n. 11776-08.2011.811.0041 - Código 718232

DESPACHO

 Defiro a citação de Jonas de Freitas, conhecido como “Sr. Freitas” no 

endereço de p. 512.

O oficial de justiça, verificando a presença de uma das hipóteses 

previstas no artigo 253, do CPC, fará a citação por hora certa.

Certifique se o réu e a confinante Alaide foram intimados para 

regularizarem a representação processual conforme determinado à p. 

494.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 860150 Nr: 1859-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE SAMANTA DO AMARAL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL EDER DELMONDES VARANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Pinheiro Marques - 

OAB:OAB/MT 17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22.973

 DESPACHO

 Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública à p. 97-verso.

Assim, sem prejuízo de possível julgamento do feito no estado em que se 

encontra, expeça-se mandado de intimação para que a parte autora 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique e concluso.

Cumpra-se com prioridade. Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836246 Nr: 41259-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEAS MARIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUARY PARTICIPAÇÕES E 

EMPRENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283/MT, SYRHAM MARIA DE ARRUDA REIDEL FONSECA - 

OAB:20809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 41259-15.2013.811.0041 - Código: 836246

DESPACHO

Diante das tentativas infrutíferas de localização da empresa ré, DEFIRO a 

citação por edital conforme requerido.

 O art. 257, inciso II do CPC 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.

Entretanto, considerando que ainda não há regulamentação por parte do 

CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas 

as demais formalidades do inciso II, do art. 257, CPC, conforme resposta 

da Corregedoria Geral de Justiça à consulta n.º 20/2016 - CIA 

0068935-56.2016:

“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).”

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso como curadora especial da ré (artigo 72, inciso II e 

parágrafo único, CPC).

Cumpra-se com prioridade. Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 25903 Nr: 6036-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DELAMAR CORRÊA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENT0S AGROPECUÁRIOS 

ELDORADO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PLINIO DE BARROS 

ARAÚJO - OAB:2.459/MT

 Numeração Única n. 6036-74.2008.811.0041 - Código 25903

DESPACHO

 Ante o silêncio da parte contrária, defiro o pedido de suspensão do feito 

pelo prazo de 90 dias.

Decorrido o prazo, a parte exequente deverá dar prosseguimento ao feito 

independente de nova intimação.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 371846 Nr: 8195-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DELAMAR CORRÊA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 Numeração Única n. 8195-53.2009.811.0041 - Código 371846

DESPACHO

 Aguarde-se o decurso do prazo de suspensão deferido nos autos em 

apenso.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 375081 Nr: 11456-26.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE BENTO DOS SANTOS, 

CLARICE BOHNENBERGER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7.108-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 11456-26.2009.811.0041 - Código 375081

DESPACHO

 Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

Decorrido o prazo, certifique e concluso.

Cumpra-se com prioridade. Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 776409 Nr: 29721-71.2012.811.0041

 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: JPPSN, RITA DE CÁSSIA LEITE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENHA E REGINO LTDA, LIBERTY SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GUERREIRO TETILLA - 

OAB:17987-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB-MT 13.034, EDGARD PEREIRA VENERANDA - 

OAB:17761-A, MARIO GONÇALVES MENDES NETO - OAB:12142/MT

 Processo nº. 29721-71.2012.811.0041 - Código 776409

DESPACHO

 Considerando o lapso temporal transcorrido desde o protocolo da petição 

de p. 316, intime-se a parte ré e a litisdenunciada para efetuarem o 

depósito do valor referente aos honorários periciais no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo sem resposta, retornem os autos conclusos para 

análise.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 908666 Nr: 35953-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE PIRES CAMARGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

LHCDO, GISELE PIRES CAMARGO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL HARLISSON PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, BRUNO MARTINS SORNA - OAB:19.693-O, 

MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - OAB:8.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 35953-31.2014.811.0041 - Código 908666

DESPACHO

 Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

Decorrido o prazo, certifique e concluso.

Cumpra-se com prioridade. Processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029923-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MAGNO DA SILVA FERREIRA (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 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029923-21.2018.8.11.0041. 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, 
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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, §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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009722-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RUBENS 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 a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 

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: 1024350-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA QUITERIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 

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: 1022675-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 

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: 1016623-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA (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 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: 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 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: 1022138-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO PRUDENCIO 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:

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 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030417-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LEMES (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 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030417-80.2018.8.11.0041. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 64 de 537



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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030400-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOARES RIBEIRO DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030400-44.2018.8.11.0041. 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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002040-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CESAR NEPONUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHUBER LEITE BEZERRA (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Indefiro o pedido de citação do Requerido via edital, conforme 

pleiteado na petição de ID 1427958, pois não restaram esgotados todos os 

meios possíveis para localização dele, haja vista que sequer houve 

requerimento de busca de endereço junto aos cadastros de órgãos 

públicos ou concessionárias de serviços públicos (art. 256, §3º, do 

Código de Processo Civil). Por outro lado, observo dos autos que este 

juízo deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente pleiteada na 

petição inicial, por consequência, determinou que o Cartório do 7º Ofício 

desta Comarca averbasse a existência desta ação junto ao imóvel 

matriculado sob o número 16.802, bem como que fosse impedida qualquer 

efetivação de transferência do mesmo, conforme se vê das decisões 

contidas em ID 11667180 e ID 11757149. Posteriormente, foi juntada a 

resposta do cartório do 7º Ofício desta Comarca informando a 

impossibilidade do cumprimento da mencionada decisão em razão da 

existência da venda do imóvel no dia 14/02/2018, todavia, o Autor, por 

meio da “Certidão de Autenticidade” extraída do site do Tribunal de Justiça 

(ID 14267966), comprovou que a transferência do imóvel objeto da ordem 

judicial se efetivou em 16/02/2018, ou seja, quando o mencionado Cartório 

já havia tomado ciência da decisão proferida por este Juízo. Assim sendo, 

restando configurado o descumprimento de ordem judicial pelo Cartório do 

7º Ofício desta Comarca, oficie-se a Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e ao Ministério Público Estadual, remetendo cópia 

integral dos autos para as providências que entenderem cabíveis. 

Ademais, determino o imediato cancelamento do registro denominado “R4” 

contido na matrícula número 16.802, o qual registrou a venda do imóvel 

objeto dos autos, bem como, proceda a averbação da existência da 

presente ação, impedindo a efetivação de futuras transferências, até 

ulterior deliberação. Oficie-se o Cartório do 7º Ofício desta Comarca para 

cumpra a presente decisão imediatamente, prazo 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de responsabilidade Administrativa, Cível e Criminal. 

Intime-se. Cumpra-se, expeça o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033139-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO BERNUCI BARTOLOMEU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA VALERIO OAB - MT23066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXECUTADO)

 

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, 30 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028037-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIOLATO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE SCHLACHTA BARBOSA OAB - RO4145 (ADVOGADO(A))

LUCIANA DALL AGNOL OAB - MT6774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZIELTON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 30 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014282-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOAO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MAURICIA PEREIRA (REQUERIDO)

Manoel Tiago Pereira (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002724-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

RENATA ASSIS BARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIDILENE DE JESUS SANTANA (RÉU)

MAGNO JOSE DA SILVA (RÉU)

VANILSA FONSECA DA SILVA (RÉU)

JOSE XAVIER DA SILVA (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, CVL IMÓVEIS 

LTDA - EPP e RENATA ASSIS BARINI, via DJE para se manifestar sobre o 

endereço completo dos Requeridos, no prazo de 05 dias, tendo em vista 

que a rua informada se encontra em zona diversa do bairro descrito, 

tornando-se imprescindível a indicação do endereço completo dos 

Requeridos com CEP. Cuiabá, 30 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: 1025691-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 30 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030831-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. L. E. D. S. L. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. J. H. (REQUERIDO)

T. F. D. M. (REQUERIDO)

J. M. D. A. A. (REQUERIDO)

6. S. N. R. D. I. D. 3. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. B. C. L. -. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE para 

providenciar a complementação dos honorários periciais, no prazo de 10 

(dez) dias. Cuiabá, 30 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028063-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAHAL (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 30 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório 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)

 

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, 30 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: 1015895-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI NOVARTIS SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL OAB - MG64029 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 

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: 1029805-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029805-45.2018.8.11.0041. 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA APARECIDA DA SILVA HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MS18006 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE DUARTE DE ARAUJO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Considerando que o Perito nomeado se manifestou nos autos 

aceitando sua nomeação e apresentando sua proposta de honorários 

periciais (ID 16174602), intime-se a parte Requerida para, querendo, 

manifestar sua concordância ou não com o valor, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Caso a Ré concorde com a proposta, deverá comprovar nos autos o 

pagamento integral da quantia solicitada. No mais, a secretaria deverá 

observar as determinações contidas na decisão proferida em audiência, 

contida em ID 12368183. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012366-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MARIANE DA SILVA (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:

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 

justificar a ausência do Autor na perícia, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 30 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: 1011037-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BARBOSA DA SILVA (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:

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 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

30 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007015-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GARDIEL HERKNHOFF SOUSA SILVA (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:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(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 

atualizar o endereço da parte autora, no prazo de 05 dias. Cuiabá, 30 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: 1018485-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GOMES MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/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 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

30 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: 1021596-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. L. D. A. (AUTOR(A))

MARILUCY LUIZA ARRUDA LEITE (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:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

30 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: 1029376-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BORGES 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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029376-78.2018.8.11.0041. Vistos, O 

pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e 

precisa ser adequado. Tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 
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pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Julgado em 03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

aquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5° XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Assim, não havendo nos autos demonstração 

de requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, por 

falta de configuração da formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário. Diante do exposto, intime-se a parte requerente, via DJE, por 

seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando 

nos autos a cópia do requerimento administrativo. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art.321, paragrafo único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 320246 Nr: 22252-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAMAT - LOCADORA DE MÁQUINAS MATO 

GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO DA SILVA FELIX - 

OAB:15925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER BERNARDES - 

OAB:15.604 OAB/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Joyci Andriely Bueno da Silva

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1025901 Nr: 34757-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 893888 Nr: 25828-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALGIRO CEOLIN, INANIMAR VITOR DA COSTA, JOSÉ 

MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES 

DA SILVEIRA FARIA, DALGIRO CEOLIN, INANIMAR VITOR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/MT, KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - OAB:15829, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17.327/O -MT, KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - OAB:15829, 

MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA 

- OAB:7.900/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, havendo concordância a requerida 

deverá efetuar o depósito judicial referente ao montante dos honorários, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337447 Nr: 8135-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDILSON ROBERTO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 727698 Nr: 23588-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE REGINA CELICE FERREIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIA RÉGIA ÁGUA MINERAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 743388 Nr: 40345-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEST COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HARGESHEIMER 

CUBITZA - OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo realizado pela contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036964-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTALDO DA SILVA (REQUERENTE)
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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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036964-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JULIANA CRISTALDO DA SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. Analisando os autos, 

verifico que, em que pese o término do prazo para cumprimento da liminar 

ter ocorrido na data de ontem (28.10.2018), considerando que a parte 

autora noticiou o descumprimento da liminar apenas às 15h:50min da data 

de hoje (29.10.2018), tenho que a parte requerida teve tempo suficiente 

para cumprir a decisão ou, ao menos, para prestar informações nos 

autos. Assim sendo, ante o descumprimento da liminar noticiado no Id n.º 

16220211, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cumprir o decisum constante no Id n.º 16213171, sob pena 

de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem 

prejuízo de bloqueio judicial dos valores necessários para assegurar o 

resultado equivalente ao cumprimento da medida. Intime-se. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se em regime de plantão. 

Cuiabá - MT, 29 de Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034147-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES DIAS (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Embora o argumentado no Recurso de Apelação, mantenho a 

sentença que julgou extinto o processo (ID 1135040), sem resolução do 

mérito, por seus próprios fundamentos.. Em assim sendo, determino a 

citação do banco Recorrido/Requerido para que apresente contrarrazões 

ao Recurso de Apelação (ID 12520314), no prazo legal, conforme 

estabelece o artigo 331, §3º, do Código de Processo Civil. Com o decurso 

de prazo, havendo ou não manifestação, remetam-se os autos ao Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. 

Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031325-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031325-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDREA FERNANDA DE ASSIS CINTRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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, 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, §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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032706-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Robson Roberto do Nascimento ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais 

e pedido de Tutela de Urgência em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. O Requerente 

objetiva, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças no 

valor de R$4.071,09 (quatro mil setent e um reais e nove centavos), 

R$589,51 (quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e 

de R$425,41 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um 

centavos) e, por consequência, que a Requerida seja compelida a não 

inserir seu nome no rol dos órgãos de proteção ao crédito e nem 

suspenda o fornecimento dos serviço. Argumenta, em síntese, que as 

dívidas se referem a uma fatura de energia elétrica de cada unidade 

consumidora sob a sua responsabilidade, no caso, identificadas como 

número 6/2139842-5, 6/1965499-5 e 6/2046414-5, que são abusivas. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Emenda a inicial em ID 

15772371. Relatado o necessário. Decido. De início, recebo a emenda da 

inicial contida em ID 15772371, bem como seus documentos. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

evidencia através dos documentos de id n. 15773350, 15773348 e outros 

juntados com a petição inicial que demonstram, ao menos neste momento 

processual, que as faturas em discussão (R$4.071,09, R$589,51 e de 

R$425,41) encontram-se majoradas ao se comparar com a média de 

consumo da residência do Autor, em razão de consumo de energia não 

faturado. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 

849.866/PR tem adotado o entendimento de que havendo suspeita de 

fraude cuja existência é discutida na via judicial, o corte de energia elétrica 

não pode servir como meio coercitivo à cobrança de débitos pretérito. Este 

também é o entendimento adotado pela Jurisprudência pátria: AGRAVO 

INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARIEDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRELIMINAR SUSCITADA DE 

OFÍCIO PELO RELATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS RECURSAIS REJEITADA PELO COLEGIADO. MÉRITO. FRAUDE 

APURADA PELA CONCESSIONÁRIA NO MEDIDOR. CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE 

DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDA 
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CONTESTADA EM JUÍZO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO 

CONHECIDO.1. (...) 3. De acordo com a orientação atual e pacífica do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a interrupção no fornecimento 

de energia elétrica no caso de haver débito decorrente de suposta fraude 

apurada pela fornecedora no medidor, por se tratar de medida tendente a 

forçar o consumidor a quitar valores apurados unilateralmente, sendo 

necessário, para tanto, a utilização do procedimento ordinário de 

cobrança. 4. Deve ser considerado, ainda, que a pretensão da agravante 

também se revela ilegítima na medida em que "o corte configura 

constrangimento ao consumidor que procura discutir no Judiciário débito 

que considera indevido." (REsp 1061261/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009). 

(...). (TJES, Classe: Agravo Inominado Agv Instrumento, 11089002387, 

Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2010, Data da Publicação no Diário: 

10/05/2010) – grifei. Por sua vez, resta em evidência a urgência do 

pedido, haja vista que receber a notícia de possível corte no fornecimento 

de energia elétrica, por si só, causa ao Requerente, sem dúvida alguma, 

prejuízos de grande monta, ainda mais porque a energia é considerado um 

bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da pessoa 

humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 1º, 

inciso III, da CF). Desta forma, não pode a consumidora ser privada de 

serviço essencial, estando presentes os requisitos exigidos no artigo 300 

do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Na 

mesma esteira, não há que se falar na inclusão do nome do Requerente 

junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos em 

discussão nos presentes autos, logo, a exclusão das negativações é 

medida adequada ao caso em tela (ID 15641210). De igual modo, não 

verifico perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo a presente decisum poderá ser revertida, desde que 

presentes os requisitos, bem como não causará danos à parte Requerida, 

uma vez que, caso seja a presente ação julgada improcedente, poderá 

efetuar a cobrança dos valores que entende devido, com juros e correção 

monetária. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para 

determinar que a concessionária Requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras de n. 

6/2139842-5, 6/1965499-5 e 6/2046414-5, bem como, exclua o nome do 

Requerente junto aos órgãos de inadimplentes, tão somente em relação às 

faturas objeto desta ação e suspendo as cobranças em desfavor do 

Requerente referente as contas de energia no valor de R$4.071,09 

(vencimento em 30/07/18), R$589,51 (vencimento em 30/07/18) e de 

R$425,41 (vencimento em 30/08/18). Em caso de descumprimento, fixo 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 

(dez) dias. Defiro à parte Autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 25 de janeiro de 2019, às 08:32 horas, a 

ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. 

Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031473-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SANTOS 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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031473-51.2018.8.11.0041. 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, 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, §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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031870-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINY PAES MINARINI (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 DECISÃO Processo: 1031870-13.2018.8.11.0041. 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 
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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, §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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028645-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE C. DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. De início, recebo a emenda à inicial de id n. 15647995, bem 

como seu documento, por consequência, defiro os benefícios da 

gratuidade judicial a parte Autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Em detida análise da petição inicial contida em ID 15068157 

verifico que a Autora conta que possuía a linha telefônica (65) 9224-7327 

junto a empresa de telefonia Requerida, contudo, em 06/09/16 solicitou a 

portabilidade da referida linha telefônica para outra empresa de telefonia 

(Vivo), que não foi efetivado, em tese, por culpa da Requerida, o qual 

alegou a existência de três contas vencidas em não pagas. Aduz que tais 

cobranças são indevidas, posto que, representam período posterior ao 

pedido de portabilidade. Com bases nestes argumentos, requereu deste 

Juízo o deferimento de tutela de urgência para que seja desbloqueada e 

ativada a linha telefônica acima citada, sob pena de multa diária. Feito o 

breve e necessário esclarecimento, entendo que a narrativa acima está 

confusa e controversa, posto que, de início conta ter pedido a 

portabilidade para outra operadora de telefonia e o pedido foi negado, 

todavia, pretende liminarmente, a manutenção da linha telefônica com seu 

desbloqueio e ativação junto a operadora Ré (não havia pedido a 

portabilidade? Agora pretende permanecer com sua linha telefônica 

vinculada a Ré?). Assim sendo, intime-se a parte Autora para que 

esclareça a questão acima citado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033182-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE ALVES SOBRINHO 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033182-24.2018.8.11.0041. 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, 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, §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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006531-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIO FERREIRA MARTINS FARIA FRANCA (AUTOR(A))

FERNANDA MARIA CICERO DE SA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI OAB - MT18652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDO JORGE DA SILVA (RÉU)

JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Recebo a emenda à inicial contida em ID 14177663, bem como 

seus documentos. Citem-se, pessoalmente, os confinantes (art. 246, §3º, 

do CPC), e por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259, inciso I, do CPC). Citem-se 

os Requeridos para, querendo, contestarem a presente no prazo legal, 

consignando no mandado as advertências legais. Transcorrido o prazo 

para apresentação de defesa, com ou sem manifestação, remetam-se os 

autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 178, inciso I, 

do CPC). Proceda a inclusão da União, Estado e Município como terceiros 

interessados, após, cientifiquem os referidos entes, para que manifestem 

eventual interesse na causa, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030865-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA DE ARGOLO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(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: 1030865-53.2018.8.11.0041. 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. 
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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, 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, §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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029195-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BEZERRA DE QUEIROZ (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029195-77.2018.8.11.0041. 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, 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, §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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029498-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN KELLY PONCIANA SANTOS (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029498-91.2018.8.11.0041. 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, 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, §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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012677-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO (EXECUTADO)

ADEMIR RODRIGUES CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Condomínio Edifício Marechal Rondon ajuizou a presente Ação 

de Execução de Titulo Extrajudicial em face de Júlio Cesar Pereira Cardoso 

e Ademir Rodrigues Carvalho, todos já qualificados nos autos. A 

Exequente e o executado Júlio Cesar Pereira Cardoso informam que 

celebraram acordo, bem como a Exequente desistiu da ação em relação 

ao executado Ademir Rodrigues Carvalho, por consequência, pugnam pela 

sua homologação e extinção do processo, bem como dos Embargos à 

Execução número 1035383-23.2017.811.0041, em apenso (ID 15791293). 

Relatado o necessário. Decido. Observo que o acordo firmado entre as 

partes de ID 15791293 versam sobre direitos disponíveis, de modo que o 

homologo por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

por consequência, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 72 de 537



artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil, tão somente em 

relação ao executado Júlio Cesar pereira Cardoso. Não obstante a isso, 

nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência formulada pela parte Exequente em relação ao 

executado Ademir Rodrigues Carvalho (id n. 15791293) e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento do mérito, 

tão somente em relação a supracitada parte. Honorários advocatícios 

conforme o acordado. Custas processuais finais (caso houver) ficarão a 

cargo de ambas as partes, conforme o disposto no §2º, do artigo 90 do 

Código de Processo Civil. Por fim, translade-se cópia da presente decisão 

para os Embargos à Execução em apenso (número 

1035383-23.2017.811.0041), após, venha o mencionado feito concluso 

para prolação da sentença. Transitado em julgado a presente, 

arquivem-se os autos mediante as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007543-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OEDE PINTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Grêmio Desportivo Olva Bilac - GDO propôs a presente Ação 

de Cobrança em face de Oede Pinto da Silva, ambos qualificados nos 

autos. As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo. Relatado o necessário. Decido. 

Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 16234634) versam 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do exposto, tendo a 

conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios conforme 

o acordado. Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do 

disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Por fim, expeça-se 

ofício ao Mato Grosso Previdência – MTPREV solicitando o desconto 

mensal do valor de R$150,00 (cinquenta reais), pelo período de 17 

(dezessete) meses, da folha de pagamento de Oede Pinto da Silva, 

devendo a importância ser depositada na conta bancária informada em ID 

16234634, conforme acordado. Transitado em julgado a presente, 

arquivem-se os autos mediante as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001629-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

HANA ESMILCE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN OAB - MT10729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Rennan de Figueiredo e Hana Esmilce de Figueiredo, 

devidamente qualificados na inicial, ajuizaram a presente Ação de 

Retificação de Registro Civil. Os Requerentes relatam que em virtude de 

um erro no ato de registro civil tiveram o sobrenome materno excluído de 

suas certidões de nascimento. Ao fim, requereu a retificação da sua 

certidão de nascimento para acrescentar o sobrenome materno “Giustti”, 

passando a constar seus nomes como “Rennan Giustti de Figueiredo” e 

“Hana Esmilce Giustti de Figueiredo”. A inicial veio acompanhada de 

documentos. O Ministério Público manifestou (id n. 15481728) pela 

procedência do pedido da inicial. Os autos vieram conclusos. Relatado o 

necessário. Decido. Sendo desnecessária a produção de outras provas 

além das carreadas aos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Observa-se que o artigo 109 da Lei n. 6.015/73 autoriza a pretensão 

pleiteada, pois assim dispõe: Art. 109. Quem pretender que se restaure, 

supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. Somado 

a isso, a doutrina recomenda que conste na certidão de nascimento o 

sobrenome de ambos os pais. Logo, é viável a pretensão dos 

Requerentes, haja vista que foi adotado apenas o sobrenome de seu 

genitor Amaury Jorge de Figueiredo, conforme se vê nas respectivas 

certidões de nascimento de id n. 11514383. Por tais motivos, omitido o 

sobrenome da genitora dos Requerentes no assento de nascimento, a 

retificação para acrescentá-lo é cabível, merecendo acolhimento o pedido. 

No mesmo sentido: REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE 

NASCIMENTO. INCLUSÃO DO SOBRENOME DA MÃE. DEFERIMENTO. 

IMPUGNAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE, FACE À MENORIDADE DO 

REGISTRANDO E DESCABIDA A INVOCADA TRADIÇÃO. DECISÃO 

CONFIRMADA. Sendo recomendável que, no assento de nascimento, "o 

nome e o prenome devem, de preferência, sem obrigatoriedade, incluir 

tanto o apelido da família da mãe quanto o do pai", é possível, a pedido dos 

pais, retificar o registro de filho menor, a fim de que, nele, passe a constar 

o sobrenome da mãe, omitido por ocasião da efetivação do assento. 

(TJ-PR, Relator: Accácio Cambi, Data de Julgamento: 27/06/2001, 2ª 

Câmara Cível). Diante do exposto, nos termos no artigo 109 e artigo 112, 

ambos da Lei n. 6.015/73, e do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para 

determinar a retificação das certidões de nascimento dos Requerentes (id 

n. 11514383), passando a constar seus nomes como “Rennan Giustti de 

Figueiredo” e “Hana Esmilce Giustti de Figueiredo”. Sem custas, dado a 

assistência judiciária gratuita. Notifique o Ministério Público. Transitada em 

julgado a presente, expeça-se o mandado de averbação para o 3º Serviço 

Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Cuiabá/MT promover as 

devidas retificações. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1026116-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Paula Antônia Rodrigues de Carvalho Pereira opôs embargos 

declaratórios em face da decisão proferida nos autos em ID 15168805, 

afirmando que a mesma possui vícios. Certificada a tempestividade dos 

Embargos de Declaração, os autos vieram conclusos para decisão. 

Relatado o necessário. Decido. Sendo tempestivos os Embargos opostos 

(certidão de ID 15401056), os recebo e passo a apreciá-los. A parte 

embargante elege matéria já superada no feito para reabertura de 

discussão, uma vez que a decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada por este 

recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, 

e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas afastar a 

obscuridade, a contradição e a omissão, é o denominado recurso de 

fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos de 

declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que por 

sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois propugna 

a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a existência de 

contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, pois 

havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro que não o 

presente. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 
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NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios de ID 

15264706, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade, contradição 

ou erro material na decisão de ID 15168805. Cumpra-se conforme a 

decisum recorrida. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015215-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO TADEU BRUNETTA (RÉU)

MARCOS PUPPI RACHINSKI (RÉU)

Outros Interessados:

EDSON GOMES DA SILVA MOURA (CONFINANTES)

CLAUDIONOR CAMPOS DE ARAUJO (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO VENTURA (CONFINANTES)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

LEOMAR ALMEIDA BORGES (CONFINANTES)

 

Certifico que houve equivoco no agendamento da audiência que seria 

realizado no dia 23/11/2018, sendo redesignada para o dia 26/11/2018 às 

08:00 horas, conforme certidão id 16239447. No ensejo, encaminho 

intimação da parte autora, para manifestar da correspondência devolvida 

constante no id n. 16181783, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025240-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO AGUIAR CRISPINIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (RÉU)

EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 22/01/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010287-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDETE DE OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1010287-06.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Identificada a conclusão 

equivocada deste feito, tendo em vista a declaração de suspeição 

proferida no Id.13874723, devolvo os autos à Secretaria do Juízo aos 

devidos fins. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018774-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILSON SILVA DE ANDRADE (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N° 1018774-62.2017.8.11.0041 (OF) VISTOS, Nos termos do artigo 

477, §2º do CPC, INTIME-SE o perito judicial, subscritor do laudo realizado 

na Central de Conciliação, para no prazo de 10 (dez) dias, complementar o 

laudo pericial com os esclarecimentos formulados pela parte Requerida no 

(id. 11562034). Desta feita, devolvo os autos à Central de Conciliação para 

sanar a irregularidade das lesões, estando nos autos, as informações 

complementares prestadas pelo expert, digam as partes em 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031150-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISLAINE SOARES CARDOSO MONTEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES OAB - MT0007573A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT0006389A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA OAB - MT7889/B (ADVOGADO(A))

 

PJe nº 1031150-46.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Primeiramente determino o 

apensamento do presente feito à Ação de Restituição de Bens 

n . 1 0 3 . 0 2 4 6 - 2 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 ,  i n t e r p o s t a  p e l a  p a r t e 

Embargante/Executada. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR opostos por ELISLAINE SOARES CARDOSO 

MONTEIRO nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 

1017847-62.2018.8.11.0041, que lhe move LOMI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. Em síntese, a Embargante alega que deve apenas os 

alugueis atrasados dos meses de janeiro com vencimento em 05/01/2018, 

fevereiro com vencimento em 05/02/2018, março com vencimento em 

05/03/2018, abril com vencimento em 05/04/2018, maio com vencimento em 

05/05/2018, sendo que em janeiro pagou 50% do seu valor e em maio é 

devido apenas o valor 50% do aluguel, pois houve a rescisão em 15 de 

maio de 2018 por iniciativa da própria Embargada. Afirma ainda que em 

relação às contas para fornecimento de água e IPTU nada é devido a 

estes títulos, pois todos os valores foram quitados conforme 

comprovantes em anexo (ver comprovantes de aluguel que incluía a conta 

de água e de IPTU em separado), e que a parte Embargada sequer teria 

juntado o boleto do IPTU e as contas de água para legitimar as cobranças 

dos valores. Afirma que o valor devido seria de R$27.589,41 (vinte e sete 

mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos), bem 

ainda que a Embargada estaria na posse de seu patrimônio em valor que 

supera em muito a dívida e estaria utilizando dos móveis e utensílios que 

ficaram no imóvel para ter enriquecimento ilícito, pois não houve 

requerimento para proceder com o penhor legal dos bens. Ao final, requer 

a concessão de efeito suspensivo, indicando os seguintes bens como 

garantia do juízo, os quais já estariam na posse da Embargada: “6 (seis) 

ares-condicionados, marca CARRIER, de 58000 BTU e 4 (quatro) 
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ares-condicionados Split, marca LG Inverter, de 11500 BTU, 1 (um) lustre 

de cristal, modelo candelabro, com 40 braços; 2 (dois) lustres de cristal, 

modelo candelabro, com 32 braços; 10 (dez) lustres de cristal, modelo 

candelabro, cor champanhe e dourado com 8 braços; 1 (uma) bomba 

d'agua para piscina marca Danco e mais iluminação externa; 1 (um) 

armário de MDF preto, 12 metros de comprimento por aproximadamente 

1,90 de altura; 8 (oito) exautores industriais, marca VENTISOL 50cm; 13 

(treze) câmeras de segurança, marca GREATECH; 22 (vinte e duas) 

mesas de centro e 12 floreiras, tudo de MDF cor preta.” É O RELATÓRIO. 

DECIDO No que tange ao pedido de aplicação do efeito suspensivo 

formulado pela Embargante aos embargos do devedor, necessário 

inicialmente esclarecer que, o juiz somente poderá conceder tal pedido, se 

demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a 

segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e 

suficiente; e c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, 

que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como o 

perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou 

incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à 

concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300 do CPC). Portanto, 

em regra a oposição de embargos pelo devedor não suspende a 

execução objurgada, salvo se o magistrado, a pedido da parte e após 

analisar o caso contrato, entender estarem presentes os requisitos 

necessários à concessão do efeito, in verbis: CPC Art. 919. Os embargos 

à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. Acerca do tema, a doutrina majoritária se posiciona da 

seguinte forma: Não há qualquer exigência legal de que o pedido de 

concessão de efeito suspensivo em embargos deva ser feito em sede de 

petição inicial, sob pena de preclusão. As razões que levam ao pedido de 

suspensão da execução podem surgir em momento posterior à 

apresentação dos embargos, tendo em vista o próprio caráter 

acautelatório da medida, cujos requisitos são praticamente os mesmos 

exigidos para a concessão das tutelas de urgência. [...] Ainda que 

relevantes os fundamentos dos embargos, a falta de garantia ao juízo 

(penhora, depósito ou caução) impede a suspensão da execução. 

(NEGRÃO, Theotonio e OUTROS. Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. – 47. ed. atual. e reform. – São Paulo: Saraiva, 2016. 

Pág.823) (grifei) Importa grafar que, os elementos exigidos pelo artigo 919, 

§1º do CPC, são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles 

(requisitos para concessão da tutela provisória e garantia da execução) 

por si só inviabiliza a concessão do pedido. Nesta senda, para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência, em especial a de natureza antecipada, ainda, deve ser passível 

de reversão, nos termos do artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil. 

In casu, tenho que embora os documentos imbricados à exordial 

evidenciam a possibilidade de garantia do juízo pelos bens indicados a 

penhora que já estão na posse da parte Embargada, tal fato por si só não 

é suficiente para determinar a suspensão dos atos executórios, mesmo 

porque os bens podem ser recusados pelo credor por não obedecerem a 

ordem de gradação legal (art.835 CPC). Lado outro, a simples possibilidade 

de existir excesso de execução também não é capaz de sobrestar o feito 

executivo, notadamente porque sua análise depende do exame mais 

acurado dos documentos imbricados nos autos, garantindo-se ainda o 

contraditório. Dessa forma, RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO sem 

aplicar-lhe efeito suspensivo, por não estarem preenchidos os requisitos 

previstos no artigo 919, §1° do CPC. INTIME-SE o Embargado, na pessoa 

de seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 920 do CPC), bem ainda manifestar quanto aos bens 

indicados a penhora pela parte Embargante, devendo ser lavrado o 

competente termos em caso de concordância. Saliento que inexistindo 

manifestação ou havendo recusa quanto aos bens, deverão os mesmos 

serem imediatamente restituídos à parte Embargada, POR MANDADO, cujo 

ato deverá ser acompanhado por Oficial de Justiça, que deverá certificar 

o estado de conservação de cada um dos equipamentos. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011883-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030824-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030916-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME (RÉU)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, 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: 1001455-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031731-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA LEMES DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)
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Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032521-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL LOUZADA DA CRUZ ARAUJO 51340739100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

DEVANIL LOUZADA DA CRUZ ARAUJO OAB - 513.407.391-00 

(REPRESENTANTE)

FABIAN FEGURI OAB - MT16739/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029576-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022077-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DONIZETE FABRIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006506-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BRUNO SANTOS DAS DORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°.1006506-39.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, No caso em tela 

verifico que o laudo pericial juntado pela Central de Conciliação (id. 

14371095) está juntado em duas vias com lesões distintas, o que 

impossibilita a prolação da sentença. Desta feita, nos termos do artigo 477, 

§2º do CPC, INTIME-SE o perito judicial, subscritor do laudo, para no prazo 

de 10 (dez) dias, para esclarecer as divergências apontadas. Estando 

nos autos, as informações complementares prestadas pelo expert, digam 

as partes em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017869-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAIZA DE LOURDES FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012921A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT0012933A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020315-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENON NERY ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023146-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON EUGENIO VIEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT0015728A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034376-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA APARECIDA DOS SANTOS LUZIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REQUERIDO)

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (REQUERIDO)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015772-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO MAGALHAES DE LIMA (AUTOR(A))
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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: 15653102.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033854-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO SPENTHOF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM OAB - MT22312/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARINO SOARES DA SILVA (RÉU)

E. M. DOS SANTOS AUTO SERVICOS - ME (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035670-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016490-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISON MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN AZEVEDO BORGES (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023218-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ELIAS DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PEDRO ROSA - 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 do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010033-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR MOREIRA DOS SANTOS (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:

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: 15653111.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007722-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. SHINIKE MULLER E SHINIKE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

EM CUIABA MT (EXECUTADO)

WILSON PEREIRA DOS SANTOS (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: 1001757-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO SOARES DE SOUZA (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)

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: 1565300.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001757-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO SOARES DE SOUZA (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)

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: 15653300.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013972-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO DE FREITAS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 
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pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15653328.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011082-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (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, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15654940.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010786-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ZULIANO DOMINGOS (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:

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: 15655255.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022387-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO MARTINS VIEIRA (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)

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: 156555660.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014233-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014233-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Ante o equívoco na 

conclusão, remetam-se os autos à secretaria da 7ª Vara Cível desta 

Comarca. Às providências. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008964-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU KUNZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008964-49.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROMEU KUNZ FILHO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO AT Vistos. Compulsando os autos, nota-se que, em sede liminar, a 

parte autora almeja que a requerida seja compelida a fornecer todo 

tratamento que vier a ser prescrito. Ocorre que, o pedido realizado é 

genérico e dificulta a análise do preenchimento dos pressupostos da tutela 

de urgência. Ademais, a parte autora apesar de juntar a negativa da 

requerida (Id n.º 14831744), não acostou aos autos cópia do pedido 

realizado administrativamente. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo e 

individualizando o pedido da tutela de urgência, assim como trazendo 

cópia do pedido realizado administrativamente que ensejou na resposta da 

ouvidoria constante no Id n.º 14831744, sob pena de extinção da ação 

sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036431-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:04 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: 1017015-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIS SEBASTHIAN MARTINS LOPES (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:

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: 15655662.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021060-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA 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:

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: 15656747.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022560-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMES JOSE DA SILVA (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:

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: 15656781.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012314-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILO ALBERTO DE ARAUJO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/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: 15656784.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036471-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ARAUJO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 09:36 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015841-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUSA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15657164.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014861-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE OLIVEIRA FRANCA (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)

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: 15657176.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036608-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 10:08 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: 1021008-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALVA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540/O-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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15657492.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005871-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15657500.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029891-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA 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)

 

Certifico que, designo o dia 25/01/2019, às 10:24 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011578-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ISAMARA DE SOUZA GONCALVES (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 que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023217-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015001-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO CORREA (AUTOR(A))

IOLANDA DA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868/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 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010148-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL DE ABREU QUEIROZ (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))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172829 Nr: 41225-35.2016.811.0041

 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: HAMILTON GONÇALVES ALCANTARA, ROSILMA DA 

SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA MINERAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1172829

Vistos,

A parte requerida não foi localizada para ser citada, vindo a parte autora 

requerer a realização, por este Juízo, de busca do endereço da parte 

requerida via Sistema Infojud.

Na legislação processual vigente a indicação endereço da parte é 

requisito essencial da inicial (art. 319, II do CPC), portanto atribuição do 

autor, a busca de endereço, não devendo tal encargo ser transferido ao 

Poder Judiciário, salvo inequívoca demonstração da exaustão de 

diligências empreendidas com tal finalidade, o que não aconteceu no 

presente caso.

Dessa forma, indefiro o pedido de folhas 66, por falta de demonstração 

nos autos das diligências empreendidas pelo requerente com o objetivo de 

localizar a parte requerida.

Ante ao exposto, intime-se a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, suprir a falha existente nos autos, anexando no feito o endereço da 

parte requerida, ou demonstrar o esgotamento das diligenciais 

empreendidas promovendo o normal andamento do presente feito.

Decorrido, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1339785 Nr: 17768-03.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO VELLOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº ´1339785

Vistos,

Trata-se de Pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, que o pedido 

inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 522, inciso II do CPC, e 

precisa ser adequado.

No caso, deixou de acompanhar o pedido a certidão de interposição do 

Recurso não dotado de efeito suspensivo.

Desse modo, intime a parte Exequente, via DJE, por seu Patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, acostando aos autos 

a certidão acima especificada exigida pelo artigo 522, inciso II, para 

posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para despacho inicial.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1343576 Nr: 18541-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILENO BRUNO DE FIGUEIREDO, KEYDIANE ANA 

CORONEL BRUNO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA FIGUEIREDO SÁ - 

OAB:9914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1343576

Vistos,

 Encaminho estes Embargos de Terceiro á secretaria para que sejam 

apensados ao processo indicado no pedido inicial.

A seguir, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido 

Liminar.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788951 Nr: 42947-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLIANZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. RIQUETTI TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Código do Processo nº 788951

Vistos,

 O prazo para pagamento da condenação decorreu, sem manifestação da 

parte executada nos autos, conforme relata a certidão lavrada nos autos 

(fls. 163), todavia, não há como saber se ocorreu o pagamento, por falta 

de manifestação da parte interessada no feito.

Dessa forma, intime a parte exequente para no prazo de 05 dias, 

manifestar seu interesse no prosseguimento deste feito, requerendo o que 

entender de direito sob pena de extinção e arquivamento dos autos por 

satisfação da dívida.

Consigne-se que em caso de prosseguimento, deverá a parte exequente 

no mesmo prazo, trazer para os autos o cálculo atualizado da 

condenação, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de 

execução, ressaltando que eventual pedido de penhora eletrônica 

(Bacenjud/Renajud), o requerimento deverá conter todas as informações 

necessárias para realização do ato, tais como: nome das partes; numero 

do CPF ou do CNPJ da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob 

pena de indeferimento.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1028743 Nr: 36181-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. LEIDE XAVIER DOS SANTOS LOCADORA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO COSTA SILVA - 

OAB:33.786 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1028743

Vistos,

A parte requerida Mavi Engenharia e Construção Ltda, vem aos autos 

informar que se encontra em Recuperação Judicial, requerendo a 

suspensão do feito.

Diante do exposto, intime-se a parte exequente para no prazo 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao pedido de suspensão formulado pela parte 

requerida, requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954292 Nr: 2241-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA BAZZI CARDOSO, ALYRIO CARDOSO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862

 Código: 954292

 Vistos, etc.

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

No que tange a parte líquida da condenação, a requerida depositou 

voluntariamente a quantia devida nos autos(fls. 462). O requerente 

manifestou sua concordância com o valor requerendo o seu levantamento 

as fls. 473/474.

No que tange aos atos pertinentes à finalização do compromisso de 

compra e venda firmado entre as partes, especificado na sentença, item 1 

da parte dispositiva, em face das manifestações das partes juntadas 

respectivamente as fls. 473/475 e fls. 476/490, considero o dia 18/09/2018 

como prazo inicial para a contagem dos 60(sessenta) dias determinados 

no comando sentencial.

Deste modo, após o decurso do referido prazo, intime-se o requerente 

para noticiar o adimplemento da obrigação, no prazo de 05(cinco) dias.

Por fim, DEFIRO o levantamento do valor depositado. Expeça-se Alvará em 

favor do requerente.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 24 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107159 Nr: 13451-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇAO I, MAURO 

NASCIMENTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA PINHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:14.389

 ANTE O EXPOSTO, decreto a revelia da parte ré e com fulcro no artigo 

487, I CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONDENAR a parte Requerida, CÉLIA PINHO DE OLIVEIRA, pagar a parte 

Requerente, CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇÃO I, neste ato 

representado pelo síndico MAURO NASCIMENTO DE ALMEIDA, a 

importância de R$ 4.227,53 (quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e três centavos), conforme planilha de fl. 38, referente aos 

débitos dos meses 03/2015 a 03/2016, acrescidas de correção monetária 

(média de IGPM/INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por 

cento) sobre o débito das prestações vencidas, e honorários advocatícios 

de 20% sobre o valor das cotas condominiais devidas atualizadas, assim 

como as cotas condominiais vencidas e não pagas até a data do efetivo 

pagamento, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.Condeno 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do 

CPC.Transitado em julgado intime-se a parte Autora para promover o 

cumprimento da sentença, observando os requisitos insculpidos no artigo 

523 do NCPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de outubro 

de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 941625 Nr: 55535-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO AÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

SIDERÚGICOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MARECHAL RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA 

NETO - OAB:OAB/MT 5.905, LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 941625

Vistos, etc.

Considerando o deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa 

líder do Consórcio executado, DEFIRO o pedido de fls.213 e para tanto, 

nos termos do artigo 6º, caput, c/c, § 4º da Lei 11.101/2005, SUSPENDO a 

presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Outrossim, cabe registrar que foi determinado as fls. 93 a inserção no polo 

passivo desta execução de todas a empresas que compõem o Consórcio 

Marechal Rondon, providência ainda não cumprida.

Findo o prazo, intime-se o exequente para nova manifestação, em 
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05(cinco) dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1134604 Nr: 24923-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONYDES DE CASTRO E SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL RODRIGO DA SILVA 

GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970

 Código: 1134604

Vistos etc.

Havendo interesse das partes em compor amigavelmente (fls. 197 e fls. 

199), invocando os princípios da celeridade, menor onerosidade e 

movimentação desnecessária da máquina judiciária, e ainda, tendo em mira 

a busca pela solução do conflito, DESIGNO o dia 10/DEZEMBRO/2018 às 

14h, para AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, visando por fim a 

esta demanda.

Não resultando frutífera a solenidade, voltem-me os autos conclusos para 

decisão saneadora ou julgamento antecipado da lide, se for o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se, com a expedição do necessário.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 99667 Nr: 14069-63.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODA BRASIL - TRANSPORTE E 

COMBUSTÍVEIS COM. IMP.E EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariany Renata Cáceres de 

Souza - OAB:23682/B, DIMAS MICHIURA - OAB:15400, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Código: 99667

 Vistos, etc.

Pugna o exequente pela alienação judicial dos imóveis penhorados, quais 

sejam 50%(cinquenta por cento) dos imóveis das matrículas 60.213, 

60.214 e 36551, todavia, a avaliação .

Todavia, para que se inicie o processo expropriatório dos bens 

penhorados, indispensável nova avaliação, considerando que aquela 

juntada as fls. 249, foi realizada em 30/07/2009, podendo não refletir a 

realidade do mercado imobiliário.

Deste modo, renove-se o ato, a ser realizado por Oficial Avaliador.

O oficial encarregado da diligência deverá observar os termos do art. 872 

do CPC, devendo constar no laudo através de qual meio foi possível 

chegar ao valor final.

Apresentado o Auto de Avaliação nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo comum de 05(cinco) dias, ocasião em que o exequente deverá 

apresentar o demonstrativo atualizado do débito.

Anoto desde já, à vista das certidões das matrículas dos bens 

penhorados, juntadas as fls. 309/314, que existem credores concorrentes 

com penhoras averbadas que antecedem a efetivada nestes autos, os 

quais deverão ser cientificados previamente do interesse do exequente na 

alienação judicial, para exercer o direito previsto no artigo 876, §5º, do 

CPC (adjudicação), a teor do disposto no artigo 889, inciso V, do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 859474 Nr: 1322-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BENEDITO DE MIRANDA, PANTANAL 

TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 (...)Expeça-se novo mandado de citação, cabendo ao Oficial de Justiça 

encarregado da diligência, observar os ditames do artigo 212, §2º, do 

CPC:Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 

(seis) às 20 (vinte) horas....§2º. Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso 

XI, da Constituição Federal.Igualmente cabe ao referido serventuário 

atentar para o disposto nos artigos 252 e 253, ambos do CPC:Art. 252. 

Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. Art. 253. No dia e na hora designados, o 

oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao 

domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.§ 1o (...).§ 

2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da 

família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, 

embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o 

mandado.§ 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará 

contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, 

declarando-lhe o nome.§ 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a 

advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.O 

mandado deve seguir acompanhado de cópia desta decisão, bem como da 

certidão de fls. 132, a fim de auxiliar o trabalho do Meirinho.Intime-se o 

requerente para depósito da diligência correspondente ao ato, no prazo de 

05(cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 29 de outubro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1088228 Nr: 5313-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO LEÃO LORENZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BALLEN ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal.Igualmente cabe ao referido serventuário atentar para 

o disposto nos artigos 252 e 253, ambos do CPC:Art. 252. Quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de 

justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio 

ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.§ 1o Se o citando 

não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões 

da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha 

ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.§ 2o A citação 

com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho 

que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a 

pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.§ 3o Da 
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certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer 

pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.§ 

4o O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será 

nomeado curador especial se houver revelia.O mandado deve seguir 

acompanhado de cópia desta decisão, bem como de todas as certidões 

lavradas por Oficias de Justiça constantes nesse processo, a fim de 

auxiliar o trabalho do Meirinho.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 29 de 

outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12466 Nr: 7191-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO MÁQUINAS CHIBOLETE LTDA, Walter 

Andrade Zacarkim, Eroni Antonio Torezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT, JOSÉ ARNALDO JASSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, Hidelbrando da costa Marques - OAB:3818, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO 

- OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 

OAB/MT

 Código: 12466

 Vistos, etc.

 A manifestação de fls. 308 não atende a determinação contida na decisão 

de fls. 307. Cabe ao executado indicar o endereço exato e atual dos 

imóveis penhorados nestes autos - nome da rua, número do imóvel e o 

bairro correspondente. Fixo o prazo de 05(cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte executada, 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 770334 Nr: 23344-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, HSBC 

BANK BRASIL S/A, QUINTO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS 

DA 2ªCIRCUNSCRIÇÃO IMOB. DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANIA LIBORIO FELICIANO - 

OAB:7528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT, WILSON SALES 

BELCHIOR - OAB:21.150A

 Ante o exposto, estando quitado o débito perseguido nesta demanda, nos 

termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTA esta 

EXECUÇÃO.Expeça-se Alvará em favor do requerente, do valor 

depositado as fls. 750.Custas finais, se existentes, pelos 

executados.Transitada em julgado e inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se,  observando as formal idades legais. Int ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 872409 Nr: 11358-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FERNANDA MARTINS DE FARIAS - 

OAB:13.523-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MELKE 

FILHO - OAB:11429/MS

 (...)Assim, não sendo presumível a existência de dificuldade financeira da 

empresa, em face de sua insolvabilidade pela liquidação extrajudicial, 

INDEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça.EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE 

CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECÍFICOS DE 

HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, contendo o 

valor original da condenação fixado na sentença, a data do julgado, os 

parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária conforme 

estabelecidos no comando sentencial, o percentual arbitrado a título de 

honorários advocatícios e a data do trânsito em julgado. Após a retirada 

da certidão, fixo o prazo de 90 (noventa) dias para a adoção das 

providências necessárias pelo exequente.Decorrido o prazo, intime-se o 

exequente para noticiar se houve ou não a novação de seu crédito, para 

posterior extinção desta execução.Intime-se e cumpra-se.Cuiabá (MT), 29 

de outubro de 2016.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1141989 Nr: 28308-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, GLAUCIA 

LAINE GOMES PEREIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIVITA PRODUTOS NUTRICIONAIS E 

HOSPITALARES LTDA EPP, ROMMEL FRANCISCO PINTEL KUNZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DELBIANCO DE 

ALMEIDA - OAB:19717/O, FERNANDO DEL BIANCO MACEDO - 

OAB:17259/E, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:MT 7.293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, MARIO OLÍMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12073

 Código: 1141989

Vistos, etc.

Pretende a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada, ao argumento de que a devedora não detém qualquer 

patrimônio para saldar a presente execução.

Nos termos do artigo 135 do CPC, instauro o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Citem-se os sócios da empresa executada, indicados as fls. 94/96, nos 

endereços constantes das fls. 72 e fls. 73, para manifestação acerca do 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de 

15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para decidir o incidente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 398353 Nr: 31679-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & MIRANDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VENSON - 

OAB:27560, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128.341, ROSITA M. E. SCHROEDER - OAB:4.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 398353

 Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 116/117. Assim, com fulcro no artigo 921, inciso 

III, §1º, do CPC, SUSPENDO esta execução pelo prazo de 01(um) ano.

Fica desde já a parte Exequente cientificada de que a contagem do prazo 

de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, do CPC, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2018.
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YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 323927 Nr: 24744-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGEFE ENGENHARIA COMÉRCIO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 323927

Vistos, etc.

Pretende a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa executada, ao argumento de que a devedora não detém qualquer 

patrimônio para saldar a presente execução.

Nos termos do artigo 135 do CPC, instauro o Incidente de 

Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Citem-se os sócios da empresa executada, indicados as fls. 105/107, nos 

endereços constantes as fls. 101, para manifestação acerca do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de 15(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para decidir o incidente.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1020055 Nr: 31939-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN LUI SAVARIS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 (...)Sendo assim, no caso dos autos, a superveniente perda do interesse 

da parte autora no prosseguimento do feito enseja a extinção do processo 

sem exame do mérito, mormente porque o argumento apresentado pelo 

requerido para obstar a desistência não constitui motivo razoável para 

impedir sua homologação.Isto posto, com fundamento no artigo 485, VIII, 

do CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta demanda, julgando extinto o 

processo sem resolução do mérito.Condeno o requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Em razão da gratuidade, o Requerente fica isenta 

da condenação de custas e despesas processuais, contudo quanto aos 

honorários de sucumbência, sua cobrança permanecerá suspensa, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC.No que tange aos honorários periciais 

depositados, malgrado a perícia não tenha sido realizada em face da 

ausência do requerente, indubitável que o perito dispendeu de seu tempo, 

além de disponibilizar horário de sua agenda para o atendimento.Deste 

modo, determino a expedição de Alvará relativamente a 20% (vinte por 

cento) do valor depositado em favor do perito, devendo o valor 

remanescente (80%) ser restituído ao depositante. Transitada em julgado, 

ao arquivo, após as baixas de praxe.P.I.C.Cuiabá (MT), 29 de outubro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1341106 Nr: 18033-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA FERREIRA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABA III SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18002-A

 Certifico a necessidade de nova publicação da decisão de fls. 204/205, 

ante ao não cadastramento dos advogados das partes executadas. Dito 

Isto, segue o referido despacho: (...)A par de tais considerações, DEFIRO 

por ora TÃO SOMENTE o pedido de execução provisória COM RELAÇÃO 

A OBRIGAÇÃO DE FAZER, determinando que a imediata INTIMAÇÃO das 

partes Requeridas/Executadas para, conforme postulado pelas partes 

Autoras tão somente neste momento processual, trazerem aos autos os 

documentos originais e/ou fotocópias autenticadas listadas no item “a” da 

petição inicial, devendo observar quanto a correção do saldo devedor 

para fins de apurar o valor a ser financiado pelos Requerentes somente 

até dezembro/2015 (data do distrato unilateral indevido), no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de nova incidência da multa já fixada na sentença a 

partir do decurso do prazo ora concedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763880 Nr: 16488-07.2012.811.0041

 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: MARCO VALÉRIO ARRUDA PINTO, KÁTIA CILENE 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAÇO FORTE IMOBILIÁRIA E 

INCORPORADORA LTDA, MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA, LUIZ 

EDUARDO VIEIRA SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - 

OAB:15707/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:OAB/MT 12.035, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Código: 763880

 Vistos, etc.

 DEFIRO os pedidos de fls. 748.

Expeça-se ofício ao Serasa para inclusão do nome da executada naquele 

cadastro de inadimplentes, relativamente ao débito perseguido nesta 

execução.

 Expeça-se também a certidão de dívida para registro de protesto, no 

Cartório competente, a ser providenciado pelos exequentes.

Após, com fulcro no artigo 921, inciso III, §1º, do CPC, SUSPENDO esta 

execução pelo prazo de 01(um) ano.

Fica desde já a parte Exequente cientificada de que a contagem do prazo 

de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, do CPC, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 416946 Nr: 4493-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIMAIS - INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO PRODUTIVO 

POPULAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORIO & SANTIAGO LTDA, PAULO CESAR 

BARBOSA VICTÓRIO, JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO, UBIRATAN DE JESUS 

SANTIAGO, CLAUDIO QUEIROZ BEZERRA DE MELO, VILLYMAR FARINA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código n. 416946

VISTOS,

Consigno que a parte Exequente apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, às fl. 

96/97 e 100, sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.
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É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte exequente a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Exequente e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

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

 Cuiabá-MT, 12 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 451711 Nr: 23931-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY DE OLIVEIRA KAUFFMANN-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO INTEGRADO E APOIO PROFISSIONAL 

- CIAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°. 451711

VISTOS,

A parte Exequente foi intimada para promover o andamento no feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo 

determinado.

No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte exequente está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte exequente a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Exequente, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiaria da justiça gratuita (art. 12 Lei 1060/50.

 Preclusa a via recursal e observada as formalidades legais, arquive-se 

observando as formalidades legais.

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

 Cuiabá-MT, 11 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 904340 Nr: 33095-27.2014.811.0041

 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: AMADEUS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOANNNYTUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA, SILVIO LOPES FILHO, AZAEL RODRIGUES DA SILVA

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT

 ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os pressupostos 

previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA 

formulado na inicial. Por fim, no tocante ao pedido de fls.75 (citação por 

edital do Réu Azael Rodrigues da Silva), [...] INDEFIRO o pedido de citação 

por edital neste momento processual.Entretanto, destaco que a decisão de 

fls.64 não foi cumprida pelo meirinho sob a alegação de que não localizou 

o endereço, porém a certidão de fls.68 destoante das certidões de fls.59 e 

fls.62, sendo certo que todos os atos foram cumpridos no mesmo 

endereço informado pelo Autor. Assim, DETERMINO a renovação do ato de 

citação do Réu Azael Rodrigues da Silva na forma determinada às fls.64, 

devendo o Oficial de Justiça empreender os meios necessários para a 

localização do endereço do Réu, principalmente pelo fato de já ter sido 

certificado nos autos o contato com familiares no mesmo endereço 

declinado pelo Autor, certificando minuciosamente a ocorrência (artigo 

245, §1º do CPC).Por fim, DETERMINO que a Secretaria certifique acerca 

do eventual decurso do prazo para resposta dos Requeridos citados às 

fls.38/39.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017415-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO SATURNINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MOURA FONSECA OAB - MT21886/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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017415-77.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, BRENO SATURNINO DO 

NASCIMENTO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 26/03/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de ocorrência confeccionado 

pelo SAMU, corroborado no id. 8002466. A Requerida apresentou 

contestação id. 10050420, arguindo em preliminar pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de documentos indispensáveis para a 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro DPVAT alegando o não pagamento do prêmio, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal não comprovado e a inexistência 

de prova da invalidez, e também impugnou os documentos médicos 

corroborados na exordial. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 11114809. A parte Requerida (id. 11700921), 

manifestou sobre o laudo, requerendo a extinção do feito sem julgamento 

de mérito, por não comprovar o nexo causal entre a lesão sofrida e o 

acidente automobilístico. A parte Requerente por sua vez, apresentou 

manifestação (id. 11814213), tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. Impugnação à contestação corroborada id. 

12518885. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 
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Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. PRELIMINAR – 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL 

Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada precariedade da 

documentação apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, 

pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à parte Autora 

pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de 

forma específica quais seriam os documentos faltantes para dar 

prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. Portanto, rejeito a 

preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, 

verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte 

Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação. Além disso, presumem-se 

verdadeiros os documentos juntados nos autos, Portanto, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. Registro que a alegação da Requerida quanto a 

impugnação do documento ilegível hospitalar, não desconstitui direito 

autoral, uma vez que a parte Requerente corroborou no caderno 

processual e outras documentações, pertinentes para comprovação do 

acidente e do nexo de causalidade entre o fato e as lesões sofridas. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a Certidão 

de Ocorrência (id. 8002466), Relatórios Médicos (id. 8002485/8002656), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11114809 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Importante se diga que o não pagamento do prêmio do seguro 

do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido identificado o 

veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da indenização, 

tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 

257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização. Outrossim, eventual ausência da 

juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data 

posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei 

nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Além do mais, verifico que a 

elaboração do laudo pericial judicial foi acompanhado pelo Assistente 

Técnico da parte Requerida, o qual concordou com a sua conclusão sem 

fazer qualquer ressalva, como também não há qualquer parecer subscrito 

por ele a fim de subsidiar o pedido. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), Pela mesma tabela, tem-se que em caso de lesão da 

estrutura abdominal e lesão da estrutura crânio-facial o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento), 

do teto que é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

11114809), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão intensa do membro 

inferior esquerdo, com perda de 75% (setenta e cinco por cento), com 

repercussão leve da lesão da estrutura abdominal, com perda de 25% 

(vinte e cinco por cento) e a repercussão leve da estrutura crânio facial, 

com perda de 25% (vinte e cinco por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 13.837,50 (treze mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Assim, a indenização deve corresponder, portanto ao teto 

máximo estabelecido em lei, qual seja: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 

580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente 

BRENO SATURNINO DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 26/03/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB BARBOSA NONATO (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:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000077-56.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JOAB BARBOSA NONATO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

27/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 11266788. A Requerida 

apresentou contestação no id. 12727049, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda;e a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a não apresentação de laudo 

pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

12932615. Impugnação a contestação apresentada no id: 13909462. A 

parte Requerente, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

13909632) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A parte Requerida por sua vez (id. 15506702), 

manifestou sobre o laudo, pedindo a improcedência do pedido. Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

– DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte 

Requerida quanto à aventada precariedade da documentação 

apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, pelo simples fato 

de que a correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora 

foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica 

quais seriam os documentos faltantes para dar prosseguimento ao 

andamento na regulação do sinistro. Portanto, rejeito a preliminar. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 11266788) 

Relatório Médico (id. 11266791), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id.12932615, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Além do 

mais, verifico que a elaboração do laudo pericial judicial foi acompanhado 

pelo Assistente Técnico da parte Requerida, o qual concordou com a sua 

conclusão sem fazer qualquer ressalva, como também não há qualquer 

parecer subscrito por ele a fim de subsidiar o pedido. Assim, se nos autos 

existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente 

automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico id. 11266791, pág 

1, que relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um tornozelo e perda completa da mobilidade de um joelho, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 13932615), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, do 

tornozelo direito com perda de 50% (cinquenta por cento) e repercussão 

moderada, do joelho esquerdo com perda de 50% (cinquenta por cento) 

de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 87 de 537



ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável 

proporcional ao grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e 

correção monetária com índice INPC a partir da data em que entrou em 

vigor a medida provisória nº 340/2006, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JOAB BARBOSA NONATO, a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 27/10/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012950-25.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, JOSÉ ZUZA DE SOUZA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

02/01/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, referente à sua invalidez 

permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. 

Boletim de ocorrência corroborado no id. 6701637. Laudo pericial judicial 
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no id. 11161937. A Requerida apresentou contestação no id. 11352114, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda;e a 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a não 

apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de 

prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 11572223), manifestou sobre o laudo pericial 

requerendo a sua complementação. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR No que concerne à necessidade de 

prévio requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a 

questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico 

(id. 6701637), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 11161937, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Importa salientar que o fato do Requerente 

possuir outra lesão decorrente de acidente de trânsito ocorrido 

anteriormente ao da presente ação em nada influencia na análise do direito 

pleiteado, porquanto tratam-se de acidentes ocorridos em datas distintas e 

com sequelas totalmente diversas. Outrossim, eventual ausência da 

juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data 

posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei 

nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 11161937), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável 

proporcional ao grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) e correção monetária com 

índice INPC a partir da data do sinistro, com fulcro nas Súmulas n.º 43 e 54 

do STJ, enquanto a condenação determinou o pagamento do valor 

proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e 

correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, custas 

processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente JOSÉ ZUZA DE SOUZA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/01/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035434-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NOBRE DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/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 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035434-34.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MAURICIO 

NOBRE DE AMORIM RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos. Ante o descumprimento da liminar noticiado no Id 

n.º 16060587, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, manifestar sobre a petição apresentada, nos termos dos 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de Outubro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008847-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008847-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EROTILDE 

DE OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A AT Vistos. 

Compulsando os autos, nota-se que, após ser intimada para acostar aos 

autos comprovante de negativação atualizado, a parte autora informou 

que seus dados foram retirados no cadastro restritivo do crédito em razão 

da decisão proferida no Id n.º 36290-83.2015.8.11.0041, código n.º 

1029004. Diz, ainda, que requer, o prosseguimento do feito, para 

condenação da parte requerida em danos morais, já que as negativações 

foram realizadas após o acordo formulado entre as partes (04.10.2016), 

nos autos supracitados. Ocorre que, inobstante a parte autora sustentar 

que as negativações foram realizadas após o acordo formulado nos autos 

mencionados, analisando o comprovante de negativação constante no Id 

n.º 5594307, nota-se que a inserção dos dados ocorreu aos 07.05.2016. 
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Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

comprovantes de que o seu nome foi incluído nos cadastro restritivo de 

crédito ou esclarecer se os documentos comprobatórios já estão insertos 

nos autos, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Atendidas as 

determinações ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005468-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005468-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RODRIGO 

MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RÉU: 

BANCO DO BRASIL S/A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou 

por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá, 25 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009577-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009577-49.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCELO 

BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELO AUGUSTO BORGES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de 

ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão 

fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do 

feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, 

consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar. Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias, independente de nova 

intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. Por fim, 

ressalto que, por considerar haver entrelaçamento entre as providências 

preliminares e a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), 

eventual preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim 

como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 25 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004701-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMIAO FEITOSA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004701-85.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

DAMIAO FEITOSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Em atenção à ausência da parte requerente pela segunda vez 

na audiência de conciliação (Id. nº 7370152 e Id. nº 11870620), INDEFIRO 

o pedido de redesignação da audiência. Considerando que a procuração 

acostada à exordial outorga poder específico para representar o 

requerente no ato da audiência (Id nº 5860255), deixo de aplicar a multa 

prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil. Compulsando os 

autos, verifico que a hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do 

CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou 

total], pois há necessidade de produção de outras provas e não existem 

pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, 

a sanear o processo, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto ainda, a preliminar 

de irregularidade da representação processual, haja vista que os 

documentos que regularizam a representação processual encontram-se 

acostado no movimento Id. nº 4899594. Verifico ainda o referido 

documento está nos termos da lei, pois, segundo dispõe o art. 595, do 

Código Civil, “No contrato de prestação de serviços, quando qualquer das 

partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a 

rogo e subscrito por duas testemunhas”, de modo que, não há 

necessidade de que o documento seja por instrumento particular. Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida (Id. nº 4899594, pág. 24). Da mesma forma, a 

preliminar do principio da causalidade quanto à sucumbência, deve ser 

afastada haja vista que, não está a parte interessada obrigada a esgotar a 

esfera administrativa antes de buscar a prestação da tutela jurisdicional, o 

que lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV), 

não sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus sucumbenciais, 
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respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. Não procede 

também, a alegação de que a juntada de “comprovante de residência em 

nome de terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois 

o local da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, 

sendo certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Rondonópolis/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo 

oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não faz em 

nenhum processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a 

arguir reiteradas preliminares infundadas, como a que ora se afasta. 

Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a fase de 

organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V). E, em relação 

ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, colhe-se 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 

Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação imposta por 

Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no tocante ao 

oferecimento e às regras da indenização securitária pelas respectivas 

seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, tampouco de 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. Inexistência de 

relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus da prova com 

base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso Especial desprovido. 

(STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; Terceira Turma; Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Ausência de 

relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Art. 373, 

§1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem maiores condições 

de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. Juntada de início de 

prova consistente em boletim de ocorrência e laudos médicos. Liminar 

confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; Maringá; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão; Julg. 

09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, sendo a 

hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante à 

produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. DEFIRO os quesitos formulados 

pelas partes. Nomeio como perita o Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, 

brasileira, médica, CRM/MT 2324, podendo ser encontrada na Rua 

Presidente Arthur Bernardes, n.º 132, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, 

fone: 65-3322-3840/99972-0837, e-mail marisafernanda@terra.com.br. 

Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais 

deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. No que 

tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a ilidir a 

hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, 

do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais a 

cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou 

pelo requerido, conforme o caso. INTIME-SE a parte requerida para que, no 

prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. Efetuado depósito 

dos honorários, INTIME-SE o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe 

da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização 

da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência 

a parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027943-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIZIO DE PAULA FERREIRA (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027943-39.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALDENIZIO 

DE PAULA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos. DEFIRO o pedido de Id. nº 15781880. Intime-se. Cuiabá, 

24 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033608-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DINIZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033608-70.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DANIELE 

DINIZ DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W Vistos. 

Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da audiência 

de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de Conciliação, não 

ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos tomaram ciência 

do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos 

do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025497-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SILVA DORNELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, tendo 

somente a parte autora se manifestado nos autos, INTIME-SE a parte 

requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004642-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA CARDOSO 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, tendo 

somente a parte autora se manifestado nos autos, INTIME-SE a parte 

requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001311-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES CESAR CAMPOS DE SIQUEIRA (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, tendo 

somente a parte autora se manifestado nos autos, INTIME-SE a parte 

requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036496-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTINE FISCHER KRAUSS OAB - SP165263 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO JOSE ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036496-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA REQUERIDO: JANIO JOSE 

ALVES M Vistos. Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte 

interessada não recolheu o valor referente à diligência, neste Juízo. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento referente à diligência a ser executada, sob pena de devolução 

da missiva ao r. Juízo deprecante. Com o adimplemento da determinação 

judicial acima, cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia da missiva 

como mandado. Em seguida, devolva-se à origem com as nossas 

homenagens. Intime-se Cumpra-se Cuiabá-MT, 24 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036546-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILCE DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENITOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036546-04.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDENILCE 

DE MELO REQUERIDO: BENITOS DA SILVA M Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a presente missiva não restou adequadamente 

redistribuída. Assim sendo, diante da Resolução nº 11/2017/TP, que 

alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de 

Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se refere ao 

processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA e 

REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas Especializadas 

da Infância e da Juventude desta Comarca, nos termos dos artigos 1º e 2º 

daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036651-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RONAN FONSECA LEMOS FILHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036651-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BATISTA 

RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA - ME REQUERIDO: TRIMEC 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA M Vistos. Designo o dia 14 

(catorze) de fevereiro de 2019, às 16h00min, para a inquirição da 

testemunha RONAN FONSECA LEMOS FILHO, a ser realizada na Sala de 

Audiência do Gabinete desta 8ª Vara Cível. Considerando o que preconiza 

o art. 455 do Código de Processo Civil, deverá o(a) advogado(a) da parte 

interessada intimar a(s) testemunha(s) que arrolou do dia, da hora e do 

local da solenidade designada, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo 

ou, se preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à audiência 

independentemente de intimação, sob pena de, em caso de não 

comparecimento ou de inércia na realização da intimação, ser considerado 

como desistência da inquirição da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 

do Código de Processo Civil). Comunique-se ao r. Juízo Deprecante da 

data designada para realização do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, 

por meio de seus patronos constituído nos autos (via Diário da Justiça), 

advertindo de que a ausência injustificada do(a) advogado(a) à solenidade 

acarretará em dispensa da produção da prova e devolução imediata da 

missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 do Código de Processo 

Civil). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 24 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030275-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030275-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FMC 

QUIMICA DO BRASIL LTDA. REQUERIDO: MARISA CAMARGO PUPIN M 

Vistos. Cumpra-se integralmente o despacho de Id. 15347856. Às 

providências. Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037095-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FONTES GIMENES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU-COHAB (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

ELENICE APARECIDA PORTIOLI ARAGÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

ULISSES ARAGÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037095-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANA 

FONTES GIMENES REQUERIDO: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR 

DE BAURU-COHAB M Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta 

precatória protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos 

no art. 260 do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada 

de documentos essenciais ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não 

veio instruída com cópia da petição inicial (inciso II[1] do art. 260 do CPC) e 

cópia do instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[2] do 

art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga 

aos autos cópia da inicial e procuração outorgada ao seu patrono no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo 

Civil). Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, 

precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial 

e do instrumento do mandato conferido ao advogado; (...) [2] Art. 260. São 

requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor 

da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037104-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUFERRE INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E CALCADOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE CARVALHO DONZELI OAB - SP389863 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037104-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AUFERRE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E CALCADOS LTDA - ME 

REQUERIDO: FLAVIO DE OLIVEIRA M Vistos. Verifica-se dos autos de 

carta precatória que a parte interessada não recolheu os valores 

referentes à distribuição e diligência, neste Juízo. Dessa forma, INTIME-SE 

a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento 

referente à distribuição e diligência a ser executada, sob pena de 

cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo deprecante. Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se Cumpra-se 

Cuiabá-MT 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031985-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DIAS QUEIROZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA OAB - MT0021643A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031985-68.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EDINEI DIAS 

QUEIROZ DE SOUZA RÉU: PANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME AT 

Vistos. Considerando que a parte requerida foi devidamente citada por 

ocasião da audiência de conciliação (Id n.º 12851581) , certifique-se o 

decurso do prazo para apresentação da contestação. Após, venham os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002479-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002479-13.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A AT Vistos. Considerando que a parte requerida 

apresentou contestação, inclusive com a juntada de documentos, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do Código Processo 

Civil. Cumpra-se. Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo para 

tanto, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036832-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS FREITAS GOMES OAB - SP261243 (ADVOGADO(A))

NIZIA CRISTINA TIEMI AOKI OAB - SP0214154A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA OAB - SP258420 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI TERESINHA GRANZOTTO SANTOS (EXECUTADO)

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

IZOLDE NEUSA GRANZOTTO (EXECUTADO)

NORTON MARCOS GRANZOTTO (EXECUTADO)

NEREO GRANZOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036832-79.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: NEREO GRANZOTTO, GENEZIO GOMES DOS 

SANTOS, NERI TERESINHA GRANZOTTO SANTOS, NORTON MARCOS 

GRANZOTTO, IZOLDE NEUSA GRANZOTTO M Vistos. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A em 

desfavor de NERO GRANZOTTO E OUTROS. A partir da detida análise dos 

autos, verifica-se que a parte autora persegue o recebimento de crédito 

oriundo de Cédula de Crédito Bancário. Ocorre que a competência para 

processar e julgar demandas que envolvem matéria referente a 

financiamento é da Vara Especializada de Direito Bancário, conforme 

dispõe o art. 1º, inciso I, § 1º, do Provimento nº 004/2008, do Conselho da 

Magistratura, in verbis: “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 polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” (Original sem grifo). Portanto, se a presente ação busca o 

recebimento de valores com fundamento no inadimplemento do título acima 

referido, compete às Varas Especializadas em Direito Bancário processar 

e julgar o feito. Assim sendo, considerando a matéria discutida nos autos, 
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DECLINO da competência para processamento e julgamento desta 

demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos 

a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037761-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L H RESTAURANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037761-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: L H 

RESTAURANTE LTDA REQUERIDO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING 

CENTER LTDA W Vistos. Considerando que a parte requerida somente 

apresentou os boletos necessários ao pagamento da dívida atual de água 

e energia, nos moldes da decisão exarada no Id nº 11594878, na petição 

de Id. nº 11833014, assim como que, após a juntada dos mesmos nos 

autos, não restou realizada a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento a tempo, INDEFIRO o pedido contido na petição de Id. nº 

15401138. Anoto, ainda, que a parte requerida não continuou trazendo 

aos autos os boletos relativos aos consumos vincendos após a decisão 

de Id. nº 11594878. Não obstante, considerando que não pode valer-se da 

utilização dos serviços sem a devida contraprestação, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) depositar o valor 

relativo aos boletos acostados aos autos com a petição de Id. nº 

11833014, sob pena de revogação da tutela antecipada concedida. 

Transcorrido o prazo, retorne-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Cuiabá, 25 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036972-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MÁRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARCONI MARIO OAB - MT0018812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036972-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCIELE MARCONI MÁRIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO W 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a presente missiva não 

restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da Resolução nº 

11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e Criminais das 

Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no que se 

refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a REMESSA 

e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca, nos termos dos 

artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006513-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006513-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SILVIA 

CORREA DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. W Vistos. Diante da 

ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação (Id nº 

7370152), ato para o qual foi devidamente intimada por seu advogado (Id. 

nº 7361162), APLICO MULTA por ato atentatório à dignidade da justiça em 

valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 334, 

§8º, do Código de Processo Civil. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte comprove o pagamento da multa, sob pena de inscrição 

em dívida ativa. Preclusa a via recursal e não comprovado o pagamento da 

multa, OFICIE-SE à Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito 

em dívida ativa, nos termos do art. 77, §3º, do Diploma Processual Civil. 

Sem prejuízo do disposto supra, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a impugnação ou 

decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 26 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031465-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE ALENCAR SATIL (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: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1022522-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NOVAIS LIMA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO ARRUDA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022522-39.2016.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDO 

NOVAIS LIMA DO CARMO RÉU: OSWALDO ARRUDA FILHO W Vistos. 

Considerando que o presente feito encontra-se sem o devido 

impulsionamento há mais de 30 (trinta) dias, assim como que, regularmente 

intimada por meio de seu advogado, deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação (Id. nº 15646747), INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III e 

§ 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1033013-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ AUTOS Nº 1033013-71.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ALPHAPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. Considerando que a 

parte requerida apresentou contestação, inclusive com a juntada de 

documentos, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do 

Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a impugnação ou 

decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 26 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020062-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GUIA DA SILVA (AUTOR(A))

VALTER ROCHA FILHO (AUTOR(A))

CLAUDEMI GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020062-45.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDEMI 

GONCALVES, VALTER ROCHA FILHO, APARECIDO GUIA DA SILVA RÉU: 

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA W Vistos. 

Considerando que a parte requerida apresentou contestação, inclusive 

com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a impugnação ou 

decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 26 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015038-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA BELLOTTI MOURA PIGINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015038-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUISA 

BELLOTTI MOURA PIGINI RÉU: COABRA COOPERATIVA AGRO 

INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL W Vistos. Intime-se a parte 

reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 321 do CPC), 

proceder ao recolhimento das custas e da taxa judiciária em relação à 

reconvenção de Id. nº 15071642, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022628-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022628-98.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JOILSON 

PONCIANO PEREIRA LEITE RÉU: BANCO SANTANDER BRASIL S/A AT 

Vistos. Considerando que a parte requerida apresentou contestação, 

inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a 

impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010839-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CHAVES MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010839-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSIANE 

CHAVES MOREIRA DA SILVA RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

AT Vistos. Considerando que a parte requerida apresentou contestação, 

inclusive com a juntada de documentos, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 350 do Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a 

impugnação ou decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos 

conclusos. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006185-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISIDORO ZULLI (REQUERIDO)

LEOMAR DA SILVA SIMONINI (REQUERIDO)

NICOLA CASSANI ZULI (REQUERIDO)

ENIO ZULLI (REQUERIDO)

RUBENS ZULLI (REQUERIDO)

SILVIO ZULLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006185-24.2018.8.11.0002 REQUERENTE: 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: NICOLA CASSANI 

ZULI, ISIDORO ZULLI, RUBENS ZULLI, ENIO ZULLI, SILVIO ZULLI, LEOMAR 

DA SILVA SIMONINI M Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

presente missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, 

diante da Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas 

Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea 

Grande, no que se refere ao processamento das cartas precatória, 

DETERMINO a REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma 

das Varas Especializadas em Ação Civil Pública e Ação Popular desta 

Comarca, nos termos dos artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024225-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO APARECIDO MUNIZ AGUIAR (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024225-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO 

APARECIDO MUNIZ AGUIAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15652005, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001380-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA OLIVEIRA CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA GRANDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001380-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIVANIA 

OLIVEIRA CARMO RÉU: CASA GRANDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES 

LTDA - ME W Vistos. CERTIFIQUE-SE em nome de qual causídico restou 

publicada a intimação do decisum constante no Id. nº 11966173. Em 

seguida, caso a referida publicação tenha se dado na pessoa de 

procurador distinto do substabelecido no movimento de Id. nº 11524289, 

PROCEDA-SE com nova intimação da parte autora para dar cumprimento 

ao último decisum proferido nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004981-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NASCIMENTO JOSE 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:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004981-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

NASCIMENTO JOSE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, tendo 

somente a parte autora se manifestado, INTIME-SE a parte requerida, via 

DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre o laudo 

pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011094-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUFATURA DE MOVEIS MATOGROSSENSE LTDA - ME (RÉU)

NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011094-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RICARDO DE 

ALMEIDA CAMARGO RÉU: MANUFATURA DE MOVEIS MATOGROSSENSE 

LTDA - ME, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR W Vistos. Tendo 

em vista a convenção das partes (Id. nº 16087287), DEFIRO a suspensão 

do feito até o dia 1º (primeiro) de dezembro do corrente ano, o qua faço 

com fulcro no art. 313, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo supra, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016970-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016970-93.2016.8.11.0041 REQUERENTE: NEUSA 
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MARIA CARDOSO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO W Vistos. INTIME-SE a parte autora para dar 

cumprimento ao décimo parágrafo do último decisum proferido nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031490-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE SOUZA DIAS (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: 11:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003441-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK LUIZ SANTINI (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003441-70.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ERIK LUIZ 

SANTINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos Compulsando os autos, verifico que a parte autora não instruiu a 

inicial com documento hábil a comprovar o prévio requerimento 

administrativo da indenização pleiteada. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, o prévio 

requerimento administrativo da indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023052-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE DIAS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARCIO PEDOT OAB - RO2022 (ADVOGADO(A))

VALDINEI LUIZ BERTOLIN OAB - RO6883 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRONORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

E VETERINARIOS LTDA - ME (DEPRECADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023052-09.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: MILTON 

JOSE DIAS DEPRECADO: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA 

S.A., AGRONORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA - ME M Vistos. INTIME-SE a parte 

interessada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.213 da 

CNGC) acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça acostada id. 13668940 

, advertindo-a, desde já, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC). Comunique-se ao r. Juízo deprecante. Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 24 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010900-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINE DA CRUZ MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CESARIO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010900-26.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

CAROLINE DA CRUZ MEIRA RÉU: JOSE ROBERTO CESARIO M Vistos. 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil. Se, por outro lado, a parte 

exequente tiver requerido o cumprimento de sentença após escoado o 

prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado do título executivo judicial, 

proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa do devedor, por carta, nos 

termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo para 

pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento do feito, 

observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do Código 

de Processo Civil. No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento 

em Cumprimento de Sentença, pelo que determino sejam feitas as 

alterações necessárias junto ao Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1031457-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO(A))

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (ORDENADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031457-97.2018.8.11.0041 ORDENANTE: MARCELO 

AUGUSTO GONCALVES VIANA ORDENADO: SUL AMERICA COMPANHIA 

DE SEGURO SAUDE M Vistos. Diante da manifestação da parte requerente 

de Id. 15815889, DETERMINO a devolução da presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Cumpra-se Cuiabá-MT, 

29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020227-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARILDA FALEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020227-58.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NAVESA 

NACIONAL DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: DARILDA FALEIRO DA 

SILVA M Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória 

protocolada neste Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 

do Código de Processo Civil, vez que não veio acompanhada de 
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documentos essenciais ao ato deprecado. Intimada, a parte interessada 

não acostou aos autos a cópia do instrumento do mandato conferido ao 

advogado e a diligência a ser cumprida pelo Sr. Oficial de Justiça. (inciso 

II[1] do art. 260 do CPC) Dessa forma, diante da inércia da parte autora, 

nos termos do art. 393[2] da CNGC, determino a devolução da presente 

missiva ao r. Juízo de origem, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, 

precatória e rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial 

e do instrumento do mandato conferido ao advogado; (...) [2] Art. 393. Os 

Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032656-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAHAL (REQUERIDO)

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032656-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LOUIS 

DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. REQUERIDO: RODRIGO RAHAL, 

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL M Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Atente-se Sr. 

Oficial de Justiça ao endereço indicado pelo parte interessada no Id. 

15636181. Em seguida, devolva-se a presente missiva ao r. Juízo 

deprecante, consignando as nossas homenagens. Comunique-se ao r. 

Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do art. 1212 da CNGC. 

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 

Cuiabá/MT, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031983-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DE ALMEIDA ARAUJO (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 14/12/2018 Hora: 11:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031988-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN VICTOR DAMBROS (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 14/12/2018 Hora: 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020271-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BENEDITO DE ARRUDA E 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020271-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FELIPE 

BENEDITO DE ARRUDA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14687861, que se trata de requerimento administrativo com protocolo 

de recebimento da seguradora requerida. Não obstante, o referido 

documento comprova quais foram os documentos entregues, porém 

demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto Médico 

Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036638-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPERDITA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036638-79.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EXPERDITA 

RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial 

com requerimento administrativo que não atende as determinações legais. 

Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16114044, que se trata de aviso de sinistro. Porém, o referido 

comprovante demostra que houve resposta emitida pela seguradora 

requerida, o qual informa que há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036463-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESSY JONY FERREIRA 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036463-85.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KESSY JONY 

FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16090383, que se trata de aviso de sinistro. Porém, o referido 

comprovante demostra que houve resposta emitida pela seguradora 

requerida, o qual informa que há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036553-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA SANTOS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036553-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA DA 

SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a 

inicial com requerimento administrativo que não atende as determinações 

legais. Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 

5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em 

vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de 

todos os documentos necessários, assim como que, também por 

expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

deve receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, 

entendo que o requerimento administrativo válido a caracterizar a 

presença do interesse de agir é aquele que relacione todos os 

documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de 

recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento com 

expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de 

haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16101442, que se trata de aviso de sinistro. Porém, o referido 

comprovante demostra que houve resposta emitida pela seguradora 

requerida, o qual informa que há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036587-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO LIMA DE OLIVEIRA (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):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036587-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JAIRO LIMA 

DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16106020), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 24.10.2018, às 13:59.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036595-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA MAGALHAES LEQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036595-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DILMA 

MAGALHAES LEQUE REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a 

comprovar o prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. 

Ocorre que, como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, 

por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas[2]. Anoto que, nos termos dos julgados supra, o 

requerimento administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, 

sendo requisito essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada 

após 03.09.2014. No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data 

posterior à supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio 

requerimento administrativo. Além disso, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020506-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CARMEN ANGELA BENETTI BERTICELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE AMORIM BATISTA (EXECUTADO)

SUELLEN CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA AMORIM (EXECUTADO)

THIAGO DE AMORIM BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO COELHO DAMIN OAB - MT0010781S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020506-78.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: CVL 

IMOVEIS LTDA - EPP, CARMEN ANGELA BENETTI BERTICELLI 

EXECUTADO: THIAGO DE AMORIM BATISTA, SUELLEN CAROLINE 

SANTOS DE OLIVEIRA AMORIM, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM 

BATISTA V Vistos. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por CVL 

Imóveis Ltda - Me em desfavor de Thiago de Amorim Batista, Sullen 

Caroline Santos de Oliveira, Maria Auxiliadora de Amorim Batista. Com 

efeito, extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo (Id. nº 

15227462), por meio do qual transacionou o pagamento parcelado do 

débito, com última prestação a vencer em 16 de setembro de 2019. Assim 

sendo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

presente feito ate o dia 16 de setembro de 2019, prazo suficiente para 

pagamento integral do acordo. Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte 
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exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se houve o 

integral cumprimento da avença, sob pena de, no silêncio, entender-se 

que o acordo foi regularmente cumprido. No mais, ficou acordado ente as 

partes a liberação do valor já depositado, referente ao pagamento de 30% 

do valor da execução, portanto, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto 

à Conta Única do valor depositado nos presentes autos (Id. nº 11598555). 

Após, DETERMINO a imediata expedição do alvará eletrônico, em favor da 

parte exequente, em conta corrente informada no movimento Id. nº 

15914245. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036787-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEMOS 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036787-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO LEMOS 

DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial 

com requerimento administrativo que não atende as determinações legais. 

Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16134081, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o 

fito de acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação 

(art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais para a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036837-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE DO CARMO BARROS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036837-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIONE 

DO CARMO BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16143625), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 25.10.2018, às 13: 31.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036859-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR OLIVEIRA BRITO (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036859-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VITOR 

OLIVEIRA BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 
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sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16146525), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 25.10.2018, às 13: 31.
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036951-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CARLOS 

AUGUSTO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16165793, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028931-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROBERTO 

MOREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

proposta por Roberto Moreira dos Santos em desfavor Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais. Compulsando os autos, verifico que a parte, 

apresentou o documento constante no Id. nº 15123797, que se trata de 

comprovante de envio de correspondência via correios. Porém, o referido 

comprovante não demonstra quais foram os documentos remetidos, posto 

que impossível a identificação de todos os documentos incluídos no 

interior do envelope da correspondência enviada. A parte autora foi 

devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito de acostar 

aos autos requerimento administrativo prévio e hábil a atender as 

determinações legais, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 15142968). Por meio 

da petição acostada no movimento Id nº 15281520, a parte autora 

apresentou documento que não permite concluir que a recusa no 

protocolo do requerimento administrativo se caracteriza como recusa 

injustificada. É o breve relato. DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do 

RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 
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CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) No caso dos autos, verifico que, 

muito embora a parte autora tenha, após a determinação de emenda, 

apresentado o requerimento administrativo constante no Id. nº 15281520, 

não consta, na mesma página na qual foi lançado o carimbo a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento. Por 

conseguinte, não é possível este Juízo aferir se, por ocasião da tentativa 

de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos por lei para 

o protocolo do pedido de indenização securitária. Portanto, considerando 

que a autora não comprovou nos autos a realização do pedido 

administrativo, caracterizada está a ausência de interesse processual da 

parte autora na presente lide, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Em 

situação análoga, veja o entendimento firmado no âmbito do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO 

DEMONSTRADA. PROCESSO PENDENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. É relativa a 

presunção advinda da declaração de pobreza e, por isso, a jurisprudência 

vem entendendo que o julgador tem o poder-dever de indeferir a 

Assistência Judiciária Gratuita, somente quando há evidências de que a 

parte não necessita dos benefícios. Entretanto, inexistindo, nos autos, 

prova a derruir tal declaração, impõe-se a concessão da benesse da 

justiça gratuita à parte autora, quando essa for pessoa física, como se 

deu no caso em tela. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos 

Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, passou a entender que, 

não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em casos de 

cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo e, por consequência, a recusa de pagamento, para que se 

configure o interesse de agir, o que, frise-se, não se confunde com 

esgotamento das vias administrativas. Se existem documentos pendentes 

para instrução do procedimento administrativo, é forçoso concluir que não 

se sabe, ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pelo requerente. Dessa feita, não restou configurado o 

interesse de agir, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o 

feito, sem resolução do mérito.” (TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; 

Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Por este 

viés, carecendo a parte autora de interesse processual, outra alternativa 

não há senão reconhecimento da ausência de interesse de agir (art. 485, 

§3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004713-02.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JADYR LIMA 

DE MORAES RÉU: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA V Vistos. Considerando que a 

parte autora não recolheu custas, tampouco realizou o pedido de justiça 

gratuita, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolha as custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

transcurso do prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado pelo 

Gestor Judiciário, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009024-02.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA OAB - MT22537/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1009024-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): INGRID 

LETICIA COSTA FERREIRA RÉU: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 

LTDA V Vistos. Considerando que a parte autora não recolheu custas, 

tampouco realizou o pedido de justiça gratuita, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo sem manifestação, 

o que deverá ser certificado pelo Gestor Judiciário, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007003-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT0012158A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO REIS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007003-53.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JEAN 

CARLOS DOS SANTOS RÉU: DIEGO REIS DE OLIVEIRA V Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não esta 

devidamente representada. Dessa forma, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, junte procuração da parte requerida 

devidamente datada e assinada, para posterior homologação do acordo 

constante no movimento Id. nº 15945119. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000304-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL GERMANICA LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUERRA DE OLIVEIRA OAB - SP230954 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RAMOS FERREIRA DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000304-46.2018.8.11.0041 AUTOR(A): COMERCIAL 

GERMANICA LIMITADA RÉU: CRISTIANO RAMOS FERREIRA DE MIRANDA 

V Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração “ad judicia” 

apresentada não outorga poderes específicos para desistir (Id nº 

11307494). Com efeito, a referida procuração não legitima a procuradora 

Manuela Barbosa de Oliveira a apresentar pedido de desistência da 

demanda, conforme dispõe o art. 105 do Código de Processo Civil. Dessa 

forma, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nova procuração comprovando a outorga de poder especial, 

para posterior apreciação do pedido constante no movimento Id. nº 

14226724, ou no mesmo prazo requer o que entender de direito. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037094-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037094-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JEFFERSON 

OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16191178), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 27.10.2018, às 17:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037170-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ALMEIDA CARNEIRO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037170-53.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MATHEUS 

ALMEIDA CARNEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 
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consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16199267), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 27.10.2018, às 17:13.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028215-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ALVES (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028215-33.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GILMAR 

ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial 

com requerimento administrativo que não atende as determinações legais. 

Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15397845, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025725-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA TSUGUIKO ZEMPO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025725-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AURORA 

TSUGUIKO ZEMPO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 14695704, o qual não comprova quais foram os documentos entregues, 

nem se houve necessidade de complementação da documentação 

apresentada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 
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BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029713-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029713-67.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NIVALDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15654081, que se trata de aviso de sinistro. Porém, após consulta do 

número do sinistro apresentado, junto ao Sistema DPVAT, foi constatado 

que houve resposta emitida pela seguradora requerida, o qual informa que 

há necessidade de complementação da documentação enviada. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004041-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SANTOS BORGES (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004041-57.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DAVID 

SANTOS BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando o teor do termo da sessão de conciliação 

constante no movimento Id. nº 14418964, REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000856-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO FERREIRA JUNIOR (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000856-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): OLIVIO 

FERREIRA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando o teor do termo da sessão de conciliação 

constante no movimento Id. nº 13439615, REDESIGNE-SE a audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). PROCEDA-SE com a preparação dos autos para 

audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, 

certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 338 da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003497-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CARDOSO 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003497-69.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALVA 

CARDOSO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, já houve 

manifestação da parte requerente (Id nº 15240150, pág 01), INTIME-SE a 

parte requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005842-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SILVESTRES DA CONCEICAO (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005842-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GONCALO 

SILVESTRES DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, já 

houve manifestação da parte requerente (Id nº 15240150, pág 01), 
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INTIME-SE a parte requerida, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021694-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEI RODRIGUES VIEIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021694-09.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIONEI 

RODRIGUES VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado por 

ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no Termo de 

Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007637-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

BRUNO TRINDADE (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007637-49.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRUNO 

TRINDADE, CLARA MARIA DA CUNHA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial com requerimento 

administrativo que não atende as determinações legais. Com efeito, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 12672362, o qual não comprova quais foram os documentos entregues, 

nem se houve necessidade de complementação da documentação 

apresentada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013959-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DE ALMEIDA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013959-22.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WILLIAN 

RODRIGUES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036282-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051 (ADVOGADO(A))

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - 275.929.488-93 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036282-84.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A PROCURADOR: BEATRIZ QUINTANA NOVAES 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A V 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036048-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036048-05.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IRMAOS 

DOMINGOS LTDA RÉU: S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

PEDAGOGICOS E INFORMATICA LTDA - ME V Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 
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distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037216-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO FERREIRA SUDARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037216-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALOISIO 

FERREIRA SUDARIO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não 

atende as determinações legais. Com efeito, considerando que, por 

expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

possui prazo para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 

(trinta) dias, é certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado 

com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da 

demanda. Outrossim, tendo em vista que o prazo retrocitado tem como 

termo inicial a data da entrega de todos os documentos necessários, 

assim como que, também por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos “mediante 

recibo, que os especificará”, entendo que o requerimento administrativo 

válido a caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que 

relacione todos os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por 

fim, que, no caso de recusa por parte da seguradora requerida em 

receber o requerimento com expressa especificação dos documentos 

entregues, ou na hipótese de haver necessidade da via judicial para o 

suprimento da ausência de algum documento, deverá a parte autora 

informar o Juízo, especificando claramente qual o documento a ser 

suprido, assim como esclarecendo o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. No caso dos autos, a parte autora 

apresentou o documento constante no Id. nº 16204343, que se trata de 

comprovante de envio de correspondência via correios. Porém, o referido 

comprovante não demonstra quais foram os documentos remetidos, posto 

que impossível a identificação de todos os documentos incluídos no 

interior do envelope da correspondência enviada. Ocorre que, entendo 

incabível o protocolo de requerimento administrativo por meio de 

correspondência postada via Correios, tendo em vista que tal 

procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, que exige o 

protocolo dos documentos “mediante recibo, que os especificará” (art. 5º, 

§ 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o protocolo efetuado 

pessoalmente, mediante o comparecimento do beneficiário ou de seu 

procurador a um dos postos de atendimentos, é possível de gerar a 

emissão de recibo por parte da seguradora, com a especificação dos 

documentos entregues. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, requerimento administrativo prévio e hábil a atender as 

determinações legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, 

sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037205-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO ANTONIO DOS SANTOS (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037205-13.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONILDO 

ANTONIO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16202135, que se trata de resposta emitida pela seguradora requerida, 

o qual informa que há necessidade de complementação da documentação 

enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais supracitados. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037203-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037203-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

BARBOSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16201864), a relação dos 
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documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 29.10.2018, às 15:19.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028012-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DE SOUZA FIGUEIREDO NETO (RÉU)

KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO (RÉU)

LUCIANA DE PORTUGAL FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028012-08.2017.8.11.0041 AUTOR(A): AUGUSTO 

CESAR FONTES ASSUMPCAO RÉU: RUBENS DE SOUZA FIGUEIREDO 

NETO, KAMYLA PORTUGAL FIGUEIREDO, LUCIANA DE PORTUGAL 

FIGUEIREDO V Vistos. Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Indenização 

por Perdas e Danos proposta por Augusto Cesar Fontes Assumpção em 

desfavor de Rubens de Souza Figueiredo Neto, Kamyla Portugal 

Figueiredo e de Luciana de Portugal Figueiredo. Indeferido o pedido de 

Justiça Gratuita, a parte autora foi devidamente intimada para recolher as 

custas processuais (Id. nº 13077070), sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil. Não 

obstante, certidão constante no movimento Id. nº 15520672, verifica-se 

que a parte requerente deixou de atender a determinação judicial, tendo 

quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Compulsando detidamente 

aos autos, verifica-se que a parte autora, não amparada pelos benefícios 

da gratuidade da justiça, não recolheu as custas iniciais no prazo de lei. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito. Em 

conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a parte 

requerente em custas, pois não houve o recebimento da inicial. Da mesma 

forma, inexiste condenação em honorários de sucumbência, eis que não 

se operou a citação. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 29 de 

outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004377-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO RODRIGUES DE FRANCA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004377-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARCIANO RODRIGUES DE FRANCA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que a parte 

requerida apresentou contestação, inclusive com a juntada de 

documentos, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do 

Código Processo Civil. Cumpra-se. Apresentada a impugnação ou 

decorrido o prazo para tanto, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 30 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037735-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO EVANGELISTA OLIVEIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037735-17.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CELIO 

EVANGELISTA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16226845), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 30.10.2018, às 09:50.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037861-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO TEIXEIRA (AUTOR(A))
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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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037861-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDIVALDO 

TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial 

com requerimento administrativo que não atende as determinações legais. 

Com efeito, considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16236905, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037857-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA ROCHA PAULINO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037857-30.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AMELIA 

ROCHA PAULINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16236777), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 30.10.2018, às 09:50.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036457-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Kadima Design Comercio e Aluguel de Acessórios Ltda (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER MARTINS DE CARVALHO OAB - MG50510 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS RELOGIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036457-78.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: KADIMA 

DESIGN COMERCIO E ALUGUEL DE ACESSÓRIOS LTDA EXECUTADO: 

JUSTINO COMERCIO VAREJISTA DE JOIAS RELOGIOS EIRELI - ME V 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036487-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO ZUPPO PEREIRA OAB - SC22558 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036487-16.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SALVARO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA RÉU: STRADA 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA V Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037872-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA ARAUJO PINTO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037872-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDINALVA 

ARAUJO PINTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera 

que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 16238248), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 30.10.2018, às 09:50.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034743-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RUBIA BORCHARDT JENSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEI DERETTI OAB - SC19638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITROFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 

LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034743-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARA RUBIA 

BORCHARDT JENSEN RÉU: CITROFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME V Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1020251-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE ANESTESIA E DOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT0008574A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERAL EXPRESS CORPORATION (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020251-86.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLINICA DE 

ANESTESIA E DOR LTDA - ME RÉU: FEDERAL EXPRESS CORPORATION 

AT Vistos. Trata-se de Pedido Cautelar de Exibição de Documento 

proposta por Clínica de Anestesia e Dor Ltda - ME - Anesclin em desfavor 

de Federal Express Corporation-FEDEX. No Id nº14116257, restou 

determinada a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, 

facultando a adequação da exordial para uma ação autônoma de 

produção antecipada de provas, bem como para comprovar os requisitos 

do Resp 1.349-453-MS no tocante a exibição de documento, sob pena de 

extinção. A parte autora foi intimada, ainda, para comprovar a sua 

condição de hipossuficiência. Todavia, consoante denota-se do Id nº 

14555729, a parte autora manifestou apenas no sentido de pugnar pelo 

recolhimento de custas ao final dor processo, deixando de adequar a 

inicial, bem como de comprovar os requisitos do Resp 1.349-453-MS. É o 

breve relato. DECIDO. Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente intimado, o causídico da 

parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex vi dos arts. 321, 

parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido Diploma Processual. In 

casu, a parte autora deixou comprovar os requisitos exigidos, nos termos 

do Resp 1.349-453-MS. Deste modo, a extinção é medida que se impõe. À 

propósito, colaciono o seguinte julgado: “APELAÇÃO. PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO VISANDO À EXIBIÇÃO DE 

CONTRATO QUE ENSEJOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Extinção. Art. 330, III cumulado 

com 485, I e VI, ambos do novo Código de Processo Civil. Condições da 

ação de exibição de documento, nos termos do RESP 1.349.453-MS, não 

demonstradas. Extinção que deve ser mantida. Recurso do autor 

improvido.” (TJSP; APL 1024284-59.2017.8.26.0196; Ac. 11435267; 

Franca; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de 

Siqueira; Julg. 09/05/2018; DJESP 14/05/2018; Pág. 3043) Anota-se, 

outrossim, que desnecessária a intimação pessoal da parte autora, tendo 

em vista que a extinção a que se refere a presente sentença se funda no 

descumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial, sendo, 
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portanto, desnecessária a intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do 

supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado 

dispositivo legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência 

pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do 

trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014541-85.2018.8.11.0041

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:

GLORIA REGINA SANTOS MALO BRAGANCA 92600824715 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014541-85.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BRADESCO 

SAUDE S/A EXECUTADO: GLORIA REGINA SANTOS MALO BRAGANCA 

92600824715 W Vistos. Não obstante a emenda à petição inicial 

apresentada no movimento de Id. nº 14856495, anoto que não consta nos 

autos nenhum documento hábil a comprovar a contratação do seguro pela 

parte executada, tendo em vista que não foi apresentada a proposta de 

seguro devidamente assinada, assim como que o documento constante no 

Id. nº 13411392 sequer possui a “qualificação do estipulante”. Assim 

sendo, INTIME-SE novamente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos os documentos necessários ao recebimento da 

demanda como execução extrajudicial ou, ainda, adequar os fundamentos 

jurídicos e os pedidos para prosseguimento do feito na forma de ação de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 801 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031794-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA PEREIRA (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)

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 14/12/2018 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000107-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS 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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000107-91.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

CARLOS RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Ante a suspensão do expediente no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado do Mato Grosso, nos termos da Portaria 724/2018 

DGTJ/PRES. REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000107-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS 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))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 14/12/2018 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000107-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS 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))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 14/12/2018 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032731-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ALVES MOTA (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 14/12/2018 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032885-17.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 113 de 537



Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VICENTE 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 14/12/2018 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023846-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SANTANA DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023846-93.2018.8.11.0041 AUTOR: SUELLEN 

SANTANA DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14486686). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial ainda persistem atualmente, tal documento não é hábil 

a comprovar a recusa no recebimento de requerimento relativo 

especificamente à parte que ora compõe o polo ativo da demanda. Por fim, 

anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido mais de uma dezena 

de demandas em que a sustentação de recusa no recebimento estava 

amparada na referida ata notarial, diante do considerável transcurso de 

tempo desde a sua lavratura, é muito provável que possa ter ocorrido 

mudança de conduta por parte da seguradora requerida, de forma que 

reputo incapaz de, no momento atual, receber a demanda com 

embasamento apenas no referido documento. Ante o exposto, entendo 

que não é cabível, com base tão somente nos documentos apresentados, 

concluir que houve recusa por parte da seguradora ré, muito menos que 

tal recusa teria sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência 

de prova da alegada recusa no recebimento do requerimento 

administrativo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de 

que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de qual 

foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da seguradora 

requerida, sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 01.08.2018, às 12:50.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1007912-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA KALYNCA LTDA (REQUERIDO)

EDER COMINATTO DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007912-95.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: TRANSPORTADORA KALYNCA LTDA, EDER 

COMINATTO DE ANDRADE AT Vistos. Trata-se de Tutela de Urgência de 

Natureza Cautelar Antecedente proposta por Itaú Unibanco S/A em 

desfavor de Transportadora Kalynca Ltda, Eder Cominatto de Andrade e 

Antonio Luiz de Andrade, todos qualificados nos autos. Sustenta a parte 

autora que é credora dos requeridos na importância de R$ 296.116,48 

(duzentos e noventa e seis mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito 

centavos), representada pelo título executivo objeto da ação de execução 

nº 57210-15.2014.811.0041, em trâmite da 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Capital. Aduz que, atualmente, o processo de 

execução está sobrestado, diante da decisão proferida nos autos de 

objeção de incompetência, nº 50581-88.2015.811.0041, manejado pela 

requerida. Alega que diante dessa situação, está impossibilitado de 

perseguir seu crédito diante da suspensão dos autos. Menciona que a 

empresa requerida ajuizou ação indenizatória em seu desfavor, em trâmite 

na 6ª Vara Cível da Capital, na qual foi condenado a efetuar o pagamento 

de R$ 89.239,46 (oitenta e nove mil duzentos e trinta e nove reais e 

quarenta e seis centavos) acrescidos dos consectários legais definidos 

na sentença. Assevera que já providenciou o depósito de R$ 205.868,19 

(duzentos e cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e dezenove 

centavos) referente a condenação atualizada. Diz que o valor é 

perfeitamente passível de penhora, contudo diante da decisão que 

sobrestou a execução até o julgamento da exceção de incompetência, tal 

pleito não pode ser requerido naquele autos. Por essa razão, requer, em 

sede de tutela cautelar antecedente, o arresto dos valores a ser pago nos 

autos em trâmite na 6ª Vara Cível da Capital. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, em que pese o autor intitular 

a ação como tutela cautelar requerida em caráter antecedente, 

fundamentou sua pretensão no art. 303 do Código de Processo Civil. 

Ademais, além de basear sua pretensão no supracitado dispositivo, 

mencionou que o pedido inicial é limitado ao requerimento da tutela 

antecipada, inexistindo outro pedido de tutela final ou outra ação a ser 

proposta. Ocorre que, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada é a 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito 

que se busca realizar, in verbis: “Art. 303. Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo.” Destarte, 

considerando que a presente ação não preenche os requisitos previstos 

no dispositivo legal mencionado, na medida em que não há pedido de tutela 

final, INTIME-SE parte autora, nos termos do art. 9 e 10 do Código de 

Processo Civil, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá, 

ainda, no mesmo prazo, manifestar-se acerca da prevenção do r. Juízo 

designado para análise das medidas urgentes na exceção de 

incompetência. Atendida a determinação judicial supra ou transcorrido o 

prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08 

de Agosto de 2018 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024343-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024343-10.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SECAO I EXECUTADO: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA W Vistos. Considerando 

que a parte executada compareceu espontaneamente aos autos, entendo 

formalizada a sua citação, nos termos do art. 239, §1º, do Código de 

Processo Civil. Ante o requerimento de pagamento parcelado do débito (Id. 

nº 14626398), INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032894-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SIQUEIRA (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 14/12/2018 Hora: 09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009983-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FESTI CONTABILIDADE LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033709-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MACHADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO OAB - MT13873/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032902-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA PEREIRA 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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 14/12/2018 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033215-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

JANETE CALDEIRA FONSECA (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 14/12/2018 Hora: 10:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033462-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO GARCIA (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 14/12/2018 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033516-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA CONCEICAO ARRUDA E 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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 14/12/2018 Hora: 10:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033928-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DOS REIS PEREIRA (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 14/12/2018 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032568-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON ALVES DE OLIVEIRA (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)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 
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Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 14/12/2018 Hora: 11:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032724-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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 14/12/2018 Hora: 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033208-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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 14/12/2018 Hora: 11:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034042-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAGILA CAMILA LIMA DA CUNHA (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)

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 14/12/2018 Hora: 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035179-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MIRANDA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT0016445A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035179-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GERALDO 

MIRANDA MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o 

prévio requerimento administrativo da indenização pleiteada. Ocorre que, 

como é cediço, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas[2]. Anoto que, nos 

termos dos julgados supra, o requerimento administrativo deve ser prévio 

ao ajuizamento da ação, sendo requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. No caso dos autos, a 

demanda foi ajuizada em data posterior à supracitada, havendo, portanto, 

necessidade de prévio requerimento administrativo. Além disso, 

considerando que, por expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 

6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o pagamento da 

indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o protocolo 

administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 

antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, tendo em vista que 

o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da entrega de todos os 

documentos necessários, assim como que, também por expressa 

determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a seguradora deve 

receber os documentos “mediante recibo, que os especificará”, entendo 

que o requerimento administrativo válido a caracterizar a presença do 

interesse de agir é aquele que relacione todos os documentos 

apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora especificar claramente qual o 

documento, assim como informar o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de 

acostar aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 

320, CPC), qual seja, o prévio requerimento administrativo da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032679-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GANTUS ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA ALMEIDA OAB - SP269737 (ADVOGADO(A))

GUILHERME MIGUEL GANTUS OAB - SP153970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.D. DE CAMPOS NETO INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032679-03.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GANTUS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS RÉU: J.D. DE CAMPOS NETO 

INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME V Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036168-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SAMPAIO BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036168-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DANIEL 

SAMPAIO BISPO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 
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tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16054375, o qual comprova quais foram os documentos entregues, 

porém demonstra que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto 

Médico Legal. Ocorre que, de acordo com o art. 13 da Resolução CNSP nº 

332/2015, que dispõe sobre os danos pessoais cobertos, indenizações e 

demais assuntos do Seguro DPVAT, para requerer o pagamento da 

indenização por invalidez permanente, o beneficiário/vítima deverá 

apresentar, além dos documentos de identificação e do boletim de 

acidente, o “laudo do Instituto Médico Legal da circunscrição do acidente, 

qualificando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e 

atestando o estado de invalidez permanente, de acordo com os 

percentuais da tabela constante do anexo da Lei n.º 6.194, de 1974”. 

Aliás, a própria Lei nº 6.194/74, prevê que o “Instituto Médico Legal da 

jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no 

prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da 

existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” 

(art. 5º, § 5º). Ressalto, ainda, que tal exigência é confirmada pela 

consulta ao endereço eletrônico da Seguradora Líder, no caminho 

“SEGURO DPVAT” > “Como Pedir Indenização” > “Invalidez Permanente”[1]. 

Portanto, sendo necessária a apresentação do laudo do Instituto Médico 

Legal para liquidação do sinistro no âmbito administrativo, há necessidade 

de complementação da documentação entregue pelo autor no ponto de 

atendimento da seguradora requerida, razão pela qual o requerimento 

administrativo apresentado não atende os requisitos legais anteriormente 

citados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Perm

anente.aspx

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023196-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023196-46.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SEBASTIANA 

DA COSTA AMORIM RÉU: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA AT Vistos. Compulsando os autos, vislumbro que a parte 

autora, apesar de pleitear, em sede liminar, a exclusão de seus dados do 

cadastro restritivo de crédito, deixou de acostar aos autos documentos 

hábeis a demostrar a negativação. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar 

aos autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), 

qual seja, comprovantes de que o seu nome está incluso nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de extinção da ação sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, retorne-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006886-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CANDIDA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.M.H. - PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

CP CIDADE PLANEJADA LTDA (RÉU)

EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006886-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALVA 

CANDIDA PAIVA RÉU: CP CIDADE PLANEJADA LTDA, R.M.H. - 

PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME, EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. W 

Vistos. Não obstante os documentos apresentados no Id. nº 13624866, 

verifico que o memorial descritivo não veio acompanhado da necessária 

guia de recolhimento ART/CREA, assim como não foi apresentada a 

matrícula atualizada do imóvel usucapiendo, sendo que a certidão 

acostada no Id. nº 13624912 não se trata de certidão de inteiro teor. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar os referidos documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035867-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MARTINS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035867-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FABIANO 

MARTINS DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, considerando que, por expressa 

disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo 

para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é 

certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 

30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Outrossim, 

tendo em vista que o prazo retrocitado tem como termo inicial a data da 

entrega de todos os documentos necessários, assim como que, também 

por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, entendo que o requerimento administrativo válido a 

caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que relacione todos 

os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por fim, que, no caso 

de recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 16007348, que se trata de aviso de sinistro. Porém, após consulta do 

número do sinistro apresentado, junto ao Sistema DPVAT, foi constatado 

que houve resposta emitida pela seguradora requerida, o qual informa que 

há necessidade de complementação da documentação enviada. Assim 

sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035557-95.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT0008909A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035557-95.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MUTUA DE 

ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EXECUTADO: 

JORGE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA, FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA V 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034106-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN JUNIOR DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034106-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VALENTIN 

JUNIOR DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora instruiu a inicial com requerimento administrativo que não 

atende as determinações legais. Com efeito, considerando que, por 

expressa disposição legal (art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora 

possui prazo para efetuar o pagamento da indenização, qual seja, 30 

(trinta) dias, é certo que o protocolo administrativo deve ser efetivado 

com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da 

demanda. Outrossim, tendo em vista que o prazo retrocitado tem como 

termo inicial a data da entrega de todos os documentos necessários, 

assim como que, também por expressa determinação legal (art. 5º, § 2º, 

Lei nº 6.194/74), a seguradora deve receber os documentos “mediante 

recibo, que os especificará”, entendo que o requerimento administrativo 

válido a caracterizar a presença do interesse de agir é aquele que 

relacione todos os documentos apresentados pelo segurado. Anoto, por 

fim, que, no caso de recusa por parte da seguradora requerida em 

receber o requerimento com expressa especificação dos documentos 

entregues, ou na hipótese de haver necessidade da via judicial para o 

suprimento da ausência de algum documento, deverá a parte autora 

informar o Juízo, especificando claramente qual o documento a ser 

suprido, assim como esclarecendo o motivo da impossibilidade de 

apresentá-lo na esfera administrativa. No caso dos autos, a parte autora 

apresentou o documento constante no Id. nº 15789359, o qual não 

comprova quais foram os documentos entregues, nem se houve 

necessidade de complementação da documentação apresentada, razão 

pela qual não atende os requisitos legais supracitados. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT, sob pena de extinção da ação sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017641-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017641-48.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: LEE, 

BROCK, CAMARGO ADVOGADOS EXECUTADO: ANTÔNIO JOSÉ 

MOREIRA W Vistos. Tendo em vista o disposto no art. 13, inciso II, da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, o qual determina a tramitação em meio 

eletrônico do cumprimento de sentença proferida em processos físicos, 

entendo cabível o presente pedido no âmbito do Sistema PJE. Não 

obstante, entendo que deverá a parte exequente instruir o cumprimento de 

sentença com as peças processuais necessárias a comprovar a 

existência do débito (título executivo judicial e certidão de trânsito em 

julgado), a representação das partes e a citação da parte requerida no 

processo de conhecimento. Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, 

acostando ao feito os documentos indispensáveis à deflagração da fase 

de cumprimento de sentença, quais sejam: petição inicial, prova da 

citação, procurações e eventuais substabelecimentos das partes, 

sentença e/ou acórdão e certidão de trânsito em julgado. Nada sendo 

requerido no prazo supra, remetam-me os autos conclusos. Cuiabá, 30 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032989-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENZO DE MARTINO (AUTOR(A))

LUIZ PAULO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032989-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ PAULO 

VIEIRA DA SILVA, LORENZO DE MARTINO RÉU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA M Vistos. Verifica-se que 

a parte autora pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com os 

custos do processo. É certo que o art. 98 do Código de Processo Civil 

assegura a toda pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, 

o direito à gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 e seu § 2º do 

mesmo Diploma Legal, o pedido de gratuidade pode ser formulado na 

petição inicial, sendo que o seu indeferimento só se justifica se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

sua concessão. Com efeito, embora exista presunção de veracidade da 

alegada hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, 

uma constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 
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embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor é 

qualificado como administrador, e não apresentou comprovação de sua 

renda. Ademais, apesar de ter juntado extrato bancário nos autos, ficou 

demostrado uma grande movimentação financeira, situação que obsta 

neste primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de 

recursos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado pela 

necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios da 

justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua hipossuficiência, 

o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono trechos de votos 

relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte que se diz 

hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou 

demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício 

pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a 

concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples declaração de 

pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, da insuficiência de 

recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das 

custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de 

presunção relativa, e por isso precisa de prova confirmatória para que os 

benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] Dessa forma, se faz 

imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 99, do CPC, a fim de 

oportunizar a parte autora trazer comprovação do preenchimento dos 

pressupostos necessários para o deferimento da benesse. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos cópia das declarações de Imposto de Renda dos últimos dois 

exercícios e/ou de outros documentos que comprovem a sua alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Atendidas as determinações ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 98, § 6º, CPC: 

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. [2] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa. 4- 

Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [3] AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA 

INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício àqueles 

que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017773-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANE NUNES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 150640 Nr: 5181-37.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SILVA 

PRATES LTDA.-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRIMAT - ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, MARCIO ROGERIO SANTANA - 

OAB:16220/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 321152 Nr: 22823-18.2007.811.0041

 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: CAROLINE CASSEMIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, RODRIGO BRAGA - OAB:8926/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869925 Nr: 9492-22.2014.811.0041

 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: EZEQUIEL CASTRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU MODAS E CONFECÇÕES LTDA - ME, 

ANTONIO DE MATOS ARRASIS, MARIA ROBERVANIA ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para que, no prazo de 05 dias, dê 

prosseguimento ao feito.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 395764 Nr: 30563-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GEDIEL DE ALBUQUERQUE MELO 

FILHO, MARIA ELIZA POMPEU DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - 

OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875

 Intimo a parte Requerente para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

quanto ao prosseguimento do feito, observando para tanto os requisitos 

do art. 524 do CPC.
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Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088454 Nr: 5415-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDRÉ CEBALHO DA SILVA, CONCEITO 

CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA A P SENA - 

OAB:OAB MT 12067

 Intimo a parte Requerente para que no prazo de 05 dias, dê 

prosseguimento ao processo.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 834592 Nr: 39910-74.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA SCHINEIDER, MÁRCIA REGINA 

SCHINEIDER

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

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CURITIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9.725/B, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, RUY NOGUEIRA 

BARBOSA - OAB:4.678/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 

4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BATISTEL RAMOS - 

OAB:31205/PR, JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:7287/MT, 

Jean Patrik Cauduro - OAB:59.766-PR, LIZETE RODRIGUES FEITOSA - 

OAB:21762/PR

 Intimo a pretensa habilitanda MÁRCIA REGINA SCHINEIDER, por seus 

procuradores, via DJE, para que no prazo de 15 dias, faça prova nos 

autos da renúncia da genitora da autora e demais irmãs.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 814757 Nr: 21215-72.2013.811.0041

 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: INGRID CRISTINA DA CRUZ SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO - OAB:12.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 802279 Nr: 8741-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA TERESINHA HAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO 

FRÓES - OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 

OAB:13.786MT

 Nesta data, intimo as parte requerida para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1152331 Nr: 32703-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUILHERME BOURET TORRES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO, MAYARA 

VITORIA DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para que no prazo de 05 dias, se manifeste 

dando prosseguimento ao feito.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1012151 Nr: 28457-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ROSA DE JESUS TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CBA V - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍSIO SIQUEIRA MATTA - 

OAB:2466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:152.165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca da petição 

das fls 199 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 52623 Nr: 18227-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, MARILENE 

AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, RENATA MARIA 

DE TOLEDO RIBEIRO NÓBREGA - OAB:7.469/MT, RENATO OLÍVIO DE 

SOUZA - OAB:6.509/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TÉRCIO OKAMURA DE 

ALMEIDA - OAB:7327, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB/MT nº6.763/MT, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1024793 Nr: 34189-73.2015.811.0041

 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: ECA, LCA, ENIVALDO DA SILVA AGUIAR, JCCA, 

JONEIS MENDES ARAUJO, ENIVANIA CARBONATO AGUIAR

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
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Certifico que a Sentença de fls. 126 transitou em julgado sem 

manifestação das partes.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 732797 Nr: 29003-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA V. FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MALTZ SCHEIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 320257 Nr: 22261-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENSOU WOODY INDUSTRIAL E COMERCIAL 

MADEIREIRA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, 

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5.380/MT, ÍRIA MARIA 

DAVANSE PIERONI - OAB:7097, ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - 

OAB:7954, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, 

SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180, THERMYSTOCLES N. A 

FIGUEIREDO - OAB:9.690E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 853158 Nr: 55891-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R BORTOLOTO & CIA LTDA, ROBERTO 

BORTOLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-A, MARIA JULIA MORAIS TORRES - OAB:estagiaria, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTTO - OAB:11.362, JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - 

OAB:11.362/MT

 Intimo a parte Exequente para que no prazo de 15 dias se manifeste 

quanto ao prosseguimento do feito, observando para tanto os requisitos 

do art. 524 do CPC.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 231902 Nr: 1308-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELY PATRICK FARINA, NATÁLIA 

RODRIGUES FARINA, SIDNEY FARINA JÚNIOR, SUMAYA ANGIE FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, BRAULIO JUNIOR DA SILVA - OAB:8.741/MT, ELAINE 

CRISTINA FERREIRA SANCHES - OAB:7.863/MT, MÔNICA GOES 

CAMPELO - OAB:8735 MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286

 Intimo a parte Autora para se manifestar quanto a petição de fls. 208/223, 

no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1283984 Nr: 2948-76.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMAFF PARIS AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

DANIEL DOELER, CAROLINE DIEFENBACH XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SARAIVA VICENTE - 

OAB:35.526/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que se manifeste no prazo de 05 dias e dê 

prosseguimento ao feito.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031006-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031006-09.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: FLAVIO 

HENRIQUE SILVA POZZOBON EXECUTADO: IRINEU DE LIMA AT Vistos. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Honorários, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Flávio Henrique Silva Pozzobon em desfavor de 

Irineu de Lima, ambos qualificadas no autos Foi indeferido o pedido de 

tutela de urgência, consistente no bloqueio, através do sistema Bacenjud, 

do valor depositado na conta do requerido no Banco Sicoob Credijud op 

824193, agência 4256-0, Conta 426-0. No Id n.º 11067726, a parte autora 

pugna pela reconsideração da tutela de urgência. Em razão do requerido 

não ter sido localizado para citação, a parte autora pugna pela citação por 

edital (Id n.º 11448137). Realizada audiência de conciliação, a parte 

requerida não compareceu, razão pela qual a parte autora requer a 

aplicação da multa prevista no art. 334, §8º do Código de Processo Civil (Id 

n.º 12061386). Em síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) Reconsideração da 

decisão: Compulsando os autos, entendo que a decisão que indeferiu a 

tutela de urgência consistente no bloqueio de valores, deve ser mantida. 

Isso porque, em que pese à comprovação da atuação na seara 

administrativa, assim como da contratação da prestação de serviço, não 

há nos autos, fatos que evidenciem o pressuposto do perigo de dano, na 

medida em que não há evidências de insolvência da parte requerida ou de 
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dilapidação do patrimônio, hipóteses essas capazes de ensejar a adoção 

de medidas acautelatórias na fase de conhecimento. Por essas razões, 

indefiro o pedido de reconsideração formulado no Id.º 11067726. (ii) 

Citação por edital e multa: De acordo com o art. 256 do CPC, a citação por 

edital será realizada quando desconhecido ou incerto o citando ou quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar. O parágrafo 

3º do aludido dispositivo dispõe que o “réu será considerado em local 

ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, 

inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu 

endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de 

serviços públicos”. Com efeito, à luz da legislação em vigor, a utilização da 

via edilícia, espécie de citação presumida, só se mostra cabível nas 

hipóteses excepcionais expressamente enumeradas. No caso em exame, 

constata-se que ainda não foram satisfatoriamente exauridos os meios 

para localização do requerido, porquanto não foram realizadas todas as 

pesquisas aos sistemas eletrônicos disponíveis para essa finalidade. 

Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital em razão 

de não terem sido esgotadas as tentativas de intimação pessoal. 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer quais os meios já dispendidos por si para localização do 

endereço da parte requerida e/ou, em igual prazo, requeira o que entender 

de direito, inclusive a eventual realização de busca pelo Juízo nos 

sistemas eletrônicos disponíveis. No mais, considerando que não houve a 

citação da parte requerida, não há que se falar em aplicação da multa 

prevista no art. 334, §8º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022431-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022431-12.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CENTRO 

OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA - ME RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Centro Oeste Estacionamento Ltda em desfavor de 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, todos qualificado nos 

autos. No Id n.º 9099328, pág.2, foi concedida tutela de urgência a fim de 

determinar que a requerida não contratasse nova empresa para exercer 

as atividades desempenhadas pela autora, sendo esta mantida na posse 

do imóvel, até ulterior deliberação do Juízo. Devidamente citada (Id n.º 

9726151), a parte requerida apresentou contestação (Id n.º 10344224) 

que foi impugnada pela parte autora (Id n.º 13617984). A requerida 

alegando a existência de fato novo, qual seja, a rescisão contratual com a 

nova empresa que administraria o estacionamento, pugnou pela 

revogação da liminar concedida (Id n.º 12554998). Intimada para 

manifestar, a parte autora apresentou manifestação no Id n.º 15556721. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Analisando os autos, entendo que o 

pedido da requerida comporta deferimento. Isso porque, analisando o 

contrato de locação firmado entre as partes, nota-se que a vigência era 

de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de 01.06.2012, havendo a 

possibilidade de renovação, por igual período, caso não houvesse 

denúncia com aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Conforme ressai da 

inicial, houve renovação automática do período de 01.08.2014 à 

01.08.2016, e segundo autora, de 01.08.2016 a 01.08.2018. Contudo, nos 

termos do art. 56, parágrafo único, da Lei de Inquilinato, nos contratos de 

locação não residencial, findo o prazo contratual, se o locatário 

permanecer no imóvel sem oposição, presumir - se - á prorrogada a 

locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Veja-se: 

“Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por 

prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, 

independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o 

prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta 

dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas 

condições ajustadas, mas sem prazo determinado.” Destarte, 

considerando que a partir do termo final e da prorrogação, o contrato 

passou a ser por prazo indeterminado, a denunciação realizada pela 

requerida mostra-se cabível, nos termos do art. 57 da Lei supracitada, in 

verbis: “Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser 

denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias 

para a desocupação.” Acerca da prorrogação do contrato de tempo 

determinado colaciono o seguinte julgado, in verbis: “LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – PRORROGAÇÃO POR PRAZO 

INDETERMINADO – DENÚNCIA VAZIA – DESPEJO Nos termos do que 

prevê os artigos 56 e 57 da Lei 8245 /91, o contrato de locação não 

residencial por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo 

estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Findo o prazo 

estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem 

oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas 

condições ajustadas, mas sem prazo determinado. O contrato de locação 

por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador. 

Requisitos preenchidos no caso em estudo. Locatária que manifestou 

expresso desinteresse na produção de prova de sua tese. Desocupação 

mantida. RECURSO IMPROVIDO” (TJ-SP - Apelação APL 

10102707720168260011 SP 1010270-77.2016.8.26.0011 (TJ-SP) Data de 

publicação: 14/06/2017) Ademais, o contrato firmado entre as partes, 

estabelece na cláusula décima sexta as hipóteses de rescisão, dentre as 

quais prevê a possibilidade da denunciação por qualquer uma das partes, 

com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. Assim, tendo a requerida 

realizada prévia notificação, conforme mencionado pela autora, mostra-se 

cabível o pedido de desocupação do imóvel. Outrossim, ainda que seja 

previsto no contrato o direito de preferência na celebração de novo 

instrumento, em sede de revogação da liminar a parte requerida informou a 

rescisão com a nova empresa que administraria o local, e ainda, informou 

que administrará com seus próprios funcionários o imóvel. Destarte, 

revogo a liminar constante no Id n.º 9099328, o que faço para determinar a 

desocupação do imóvel pela autora no prazo de 15 (quinze) dias, e 

AUTORIZAR que a requerida passe a administrar, através de gestão 

própria, o seu imóvel. No mais, nos termos do art. 370, caput e parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por 

requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, 

as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como 

afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, 

visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o 

seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, primeiro à parte autora e, posteriormente, à parte ré, 

independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os autos 

conclusos. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de Outubro de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037845-16.2018.8.11.0041

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:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037845-16.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: BOSQUE RENTA CAR EIRELI - 

ME, VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO W Vistos. Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Santander Brasil S/A em 

desfavor de Bosque Rent A Car EIRELI ME e Outro. A partir da detida 
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análise dos autos, verifica-se que a parte autora persegue o recebimento 

de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário. Ocorre que a 

competência para processar e julgar demandas que envolvem matéria 

referente a financiamento é da Vara Especializada de Direito Bancário, 

conforme dispõe o art. 1º, inciso I, § 1º, do Provimento nº 004/2008, do 

Conselho da Magistratura, in verbis: “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 polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” (Original sem grifo). Portanto, se a presente 

ação busca o recebimento de valores com fundamento no inadimplemento 

do título acima referido, compete às Varas Especializadas em Direito 

Bancário processar e julgar o feito. Assim sendo, considerando a matéria 

discutida nos autos, DECLINO da competência para processamento e 

julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007645-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MENEGOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007645-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 REQUERIDO: LUIS MENEGOL W 

Vistos. Compulsando os autos, vislumbro que, intimada para impulsionar o 

feito, a parte autora pugnou pela suspensão dos autos pelo período de 06 

(seis) meses (Id. nº 15301844). Pois bem. INDEFIRO o pedido de 

suspensão do curso processual, pois tal suspensão, antes da citação, 

não encontra respaldo legal, viola o disposto nos artigos 240, § 2º e 313, 

ambos do Código de Processo Civil, e está em dissonância com o princípio 

da celeridade processual. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, promover a citação da parte requerida (art. 240, 

§ 2.º do CPC). Não atendida a determinação judicial no prazo supra, 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente, para dar adequado impulso ao 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, § 1º, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035763-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA LUCIA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

VALDSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035763-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: VALDSON 

PEREIRA DOS SANTOS, NORMA LUCIA MAGALHAES DA SILVA 

REQUERIDO: 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 

CIRCUNSC W Vistos. Trata-se de Alvará Judicial requerido por Valdson 

Pereira dos Santos e Norma Lúcia Magalhães da Silva, almejando a 

emissão de alvará judicial para escrituração, em nome da herdeira de 

ambos, dos imóveis adquiridos pelo primeiro autor da empresa Financial 

Imobiliária S/A. Destarte, analisando a petição inicial, verifico que a parte 

autora pretende autorização judicial para que o Cartório de Registro de 

Imóveis proceda com a “escrituração” de dois imóveis para o nome de 

Juliane Magalães da Silva Santos. Entretanto, consoante documentos 

acostados aos autos, os referidos imóveis foram adquiridos por 

compromisso de compra e venda firmado entre Valdson Pereira dos 

Santos e Financial Imobiliária S/A [Id. nº 15990259]. Ademais, na própria 

exordial, a parte autora informa que os administradores atuais da 

promitente/vendedora “criam injustos embaraços para possibilitar o êxito 

da Escrituração” [sic, Id. nº 15987066, pág. 2]. Sendo assim, o interesse 

da demanda é na concessão de autorização para lavratura da escritura 

para suprir a manifestação da vontade da promitente/vendedora, Financial 

Imobiliária S/A. Pois bem. Dito isso, anoto que o alvará judicial consiste em 

demanda de jurisdição voluntária, na qual o requerente pleiteia uma ordem 

judicial para realizar determinado ato ou levantar certa quantia, sendo, 

portanto, perfeitamente possível o pedido de alvará judicial para correção 

de mero erro material em escritura de compra e venda de imóvel. Todavia, 

no caso dos autos pretende a parte autora alterações que demandam 

dilação probatória, sob o crivo do contraditório, com verdadeira alteração 

do objeto do negócio jurídico firmado com o alienante, na medida em que 

almejam a transferência para pessoa diversa do promitente/comprador. 

Verifico que sequer houve inclusão da promitente/vendedora no polo 

passivo, nem pedido de sua citação para contestar o feito. Ao contrário, 

na inicial, o pedido é de mera expedição de alvará. Entretanto, impossível a 

pretendida escrituração por meio de simples alvará judicial, cuja pretensão 

desafia a propositura da ação adequada, seja mediante adjudicação 

compulsória, que por lei pressupõe o registro (CC, arts. 1.417 e 1.418), 

seja por ação de obrigação de fazer (arts. 139, IV, 497 a 500, 536, §1º, e 

537, todos do CPC), cuja sentença terá o mesmo efeito prático da 

adjudicação compulsória, como título apto à transmissão da propriedade. 

Sendo assim, é a hipótese em análise de inadequação da via eleita, que, 

diante da falta de interesse, gera a extinção do feito, sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. Escritura 

definitiva de compra e venda. Sentença de extinção, sem exame do mérito, 

na forma do art. 485, VI, do NCPC/15. Apelo da autora. Pretensão de 

autorização para a lavratura de escritura definitiva de imóvel integrante do 

acervo hereditário. Inadequação da via eleita. Não demonstrada a 

concordância dos promitentes vendedores ou seus sucessores, não é 

possível a autorização para lavrar escritura de compra e venda por meio 

de alvará, dada sua natureza de procedimento de jurisdição voluntária. 

Cabível, à espécie, a ação de adjudicação compulsória, nos casos em que 

o promissário comprador não consegue a outorga da escritura definitiva 

de compra e venda do imóvel pelo promitente vendedor. Precedentes 

jurisprudenciais. Manutenção da sentença que se impõe. Desprovimento 

do recurso.” (TJRJ; APL 0205680-52.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; 

Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira 

Marques; DORJ 20/04/2018; Pág. 370). Assim sendo, a requerente deve 

propor a medida adequada para tanto, que, como se viu, não é o presente 

alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, mas sim a adequada 

ação de conhecimento. Assim, tenho que falta à parte autora interesse 

processual, ante a inadequação da via eleita, de modo que cabível a 

extinção do feito sem resolução do mérito (art. 330, III, c/c art. 485, I e VI, 

CPC). Contudo, essa drástica solução vai de encontro aos princípios da 

economia e da celeridade processual, haja vista que, in casu, afigura-se 

perfeitamente possível, sem qualquer prejuízo, o aproveitamento dos atos 

processuais já praticados, para permitir a conversão do rito no bojo dos 

próprios autos, facultando à autora a emenda da petição inicial para 

adequar os pedidos e seus fundamentos ao procedimento de liquidação 

de sentença. Destarte, anoto que a petição inicial somente poderá ser 

indeferida de plano quando apresentar vício insanável, porquanto a 

oportunidade de emendá-la, nos termos do art. 321 do novo CPC, constitui 

direito subjetivo do autor. A propósito, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery: "1. Emenda da inicial. Sendo possível a emenda da 

inicial, porque contém vício sanável, o juiz deve propiciá-la ao autor, 

sendo-lhe vedado indeferir, desde logo, a petição inicial. O indeferimento 

liminar da vestibular somente deve ser feito quando impossível a emenda, 

como por exemplo, no caso de haver decadência do direito." (Código de 

Processo Civil comentado e legislação extravagante, 10ª ed., São Paulo: 
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Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 553). Ante o exposto, com fulcro no 

art. 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, 

emendar a petição inicial para adequá-la à pretensão deduzida em Juízo, 

alterando o polo passivo e apontando os fundamentos jurídicos dos 

pedidos correspondentes ao fato narrado. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019260-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MOREIRA LOPES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1019260-47.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EVANDRO 

MOREIRA LOPES JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT, cujo procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o 

seu estado. Em atenção à ausência da parte requerente na audiência de 

conciliação, anoto que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a 

procuração geral para o foro, mesmo com poderes especiais, não supre a 

exigência do art. 334, § 10, do Código de Processo Civil, na medida em que 

o referido dispositivo legal exige “procuração específica” para o ato. Aliás, 

nesse sentido, são os ensinamentos de Tereza Arruda Alvim Wambier, a 

qual, no livro “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, 

pontua que: “não se admite a utilização da procuração genérica com 

poderes para negociar: o documento deverá fazer referência expressa ao 

processo em que poderá ser realizada a negociação”.[1] Não obstante, 

não é o que se verifica no caso dos autos, tendo em vista que a 

procuração acostada à exordial (Id. nº 8213397), muito embora outorgue 

poder para “transigir”, não se trata de procuração específica para 

representação no ato da audiência de conciliação, bem como sequer 

aponta qual a espécie de demanda a ser ajuizada ou o número dos autos. 

Contudo, ressalvado o entendimento pessoal deste magistrado, ante a 

imperiosidade de vinculação do juiz ao precedente do plenário ou do órgão 

especial aos quais estiverem vinculados, ex vi do disposto no art. 927, 

inciso V, do Código de Processo Civil, SUSPENDO a aplicação da multa 

aplicada até o julgamento de mérito, pelo Colegiado do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, do Mandado de Segurança nº 

1000612-11.2018.8.11.0000. Compulsando os autos, verifico que a 

hipótese não é de extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de 

julgamento antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade 

de produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos 

[arts. 355 e 356 do CPC]. Passo, em razão disso, a sanear o processo, 

nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Da mesma forma, a 

preliminar de carência de ação pela falta de interesse de agir em razão da 

ausência do requerimento administrativo, não pode prosperar, tendo vista 

que o comprovante de requerimento encontra-se acostado aos autos (Id. 

n° 8810790). Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), 

passo a fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a 

V). E, em relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se 

aplicam às disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação 

de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC). Nesse sentido, 

colhe-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL. Ação de cobrança de seguro obrigatório (dpvat). Obrigação 

imposta por Lei. Ausência de qualquer margem de discricionariedade no 

tocante ao oferecimento e às regras da indenização securitária pelas 

respectivas seguradoras, não havendo sequer a opção de contratação, 

tampouco de escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado. 

Inexistência de relação de consumo. Impossibilidade de inversão do ônus 

da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. Recurso 

Especial desprovido. (STJ; REsp 1.630.980; Proc. 2016/0264551-2; PR; 

Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2017). E mais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança do seguro DPVAT. 

Ausência de relação de consumo. Distribuição dinâmica do ônus 

probatório. Art. 373, §1º, do cpc/15. Inaplicabilidade. Parte autora que tem 

maiores condições de provar os fatos constitutivos do direito afirmado. 

Juntada de início de prova consistente em boletim de ocorrência e laudos 

médicos. Liminar confirmada. Recurso provido” (TJPR; Ag Instr 1707702-2; 

Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Clayton de Albuquerque 

Maranhão; Julg. 09/11/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 111). Além disso, 

sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, aplica-se, no tocante 

à produção da prova pericial, as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, 

no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, 

por essa razão fática, admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC. Dito isso, registro 

que, em relação às questões de fato, a atividade probatória deverá recair 

sobre os seguintes pontos controvertidos de fato: a) os danos pessoais 

foram causados a parte autora por veículos automotores de via terrestre 

ou por sua carga; b) os danos acarretaram invalidez permanente, total ou 

parcial; c) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente parcial, ela 

foi completa ou incompleta; d) na hipótese de ter acarretado invalidez 

permanente parcial completa qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º 

da Lei 6.194/74]; e) na hipótese de ter acarretado invalidez permanente 

parcial incompleta qual o seu enquadramento na tabela [art. 3º da Lei 

6.194/74] e o percentual proporcional de redução: perda de repercussão 

intensa, média repercussão ou leve repercussão; h) outras questões a 

serem sugeridas pelas partes, no prazo de 05 dias, a partir da publicação 

da presente. Para o esclarecimento desses pontos controvertidos, defiro 

a produção de prova pericial médica. DEFIRO os quesitos formulados 

pelas partes. Nomeio como perita o Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, 

brasileira, médica, CRM/MT 2324, podendo ser encontrada na Rua 

Presidente Arthur Bernardes, n.º 132, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, 

fone: 65-3322-3840/99972-0837, e-mail marisafernanda@terra.com.br. 

Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais 

deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. No que 

tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a ilidir a 

hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, 

do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais a 

cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou 

pelo requerido, conforme o caso. Intime-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC. Efetuado depósito 

dos honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe 

da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local para a realização 

da pericia, com antecedência mínima de 60 dias. Em seguida, dê-se ciência 

a parte autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Primeiros comentários ao novo 

código de processo civil [livro eletrônico]: artigo por artigo / coordenação 

Teresa Arruda Alvim Wambier... [et.al.]. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016. Outros autores: Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo 

Ferres da Silva Ribeiro, Rogério Licastro Torres de Mello.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010649-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L H RESTAURANTE LTDA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010649-08.2017.8.11.0041 AUTOR(A): GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA RÉU: L H RESTAURANTE LTDA W 

SENTENÇA 1. Relatório: Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por 

Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda em desfavor de L. H. 

Restaurante Ltda, ambos qualificados nos autos. Consta na inicial que a 

parte autora firmou contrato de locação, com data de início em 01.07.2013 

e término em 30.06.2018, tendo como objeto o imóvel de sua propriedade, 

consistente na Loja de Uso Comercial nº 215, com área total de 48,62 m² 

(quarenta e oito vírgula sessenta e dois metros quadrados), localizada no 

2º pavimento do Goiabeiras Shopping Center, situado na Avenida José 

Monteiro de Figueiredo, nº 500, Bairro Duque de Caxias, nesta urbe. Aduz 

a requerente que a empresa requerida não vem cumprindo as obrigações 

contratuais relativas aos alugueis mensais e demais despesas ordinárias, 

acumulando um débito superior a trezentos mil reais. Recebida a inicial (Id. 

nº 7964562) e citada a parte requerida (Id. nº 8763206), essa compareceu 

nos autos requerendo a redesignação da audiência de conciliação (Id. nº 

8779346). Pelo decisum exarado no Id. nº 11223552, restou designada 

nova data para a audiência de conciliação, por não ter a citação se 

operado com a antecedência mínima necessária. Por meio da petição 

acostada no Id. nº 12844236, a parte requerida apresentou contestação. 

A tentativa de conciliação restou infrutífera (Id. nº 14308489). Em seguida, 

a parte autora requereu a concessão de tutela de evidência, para que seja 

determinado o imediato despejo da parte requerida (Id. nº 15400255). É a 

síntese. 2. Fundamentação: 2.1. Ordem Cronológica de Conclusão e 

Julgamento Antecipado da Lide: Ab initio, entendo que a presente causa 

não está sujeita à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença, 

prevista no art. 12 do Código de Processo Civil. Destarte, o presente feito 

exige urgência no seu julgamento, seja por se tratar de ação de despejo 

por falta de pagamento, seja pelo demasiado tempo em que a requerida 

ocupa o imóvel sem o pagamento das constraprestações devidas. Por 

conseguinte, presente se faz a exceção prevista no inciso IX do 

supracitado dispositivo legal. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, anoto que cabível o julgamento antecipado da 

presente lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, posto que não há, in casu, a necessidade de dilação probatória, na 

medida em que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito. Ressalto que o julgamento antecipado da causa não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. Assim sendo, passo ao exame do mérito da 

demanda, expondo as razões de meu convencimento. 2.2. Mérito: 

Compulsando-se os presentes autos, verifico que se trata de ação de 

despejo por falta de pagamento de alugueis e acessórios da locação, não 

cumulada com cobrança, conforme se depreende da petição inicial (Id. nº 

5894802). Verifico, ainda, que, por ocasião da contestação, a empresa 

requerida se limitou a alegar que, devido à redução da área locada após a 

renovação do contrato, houve baixa no seu volume de vendas, assim 

como que os valores cobrados não condizem com os reajustes previstos 

em contrato (Id. nº 12844236). Sendo assim, desde já, ressalto que a 

divergência sobre o valor do aluguel e dos demais encargos devem ser 

discutidos pelas partes em ação própria e não nos autos do despejo, pois 

descabe a discussão a respeito do valor do débito na ação de despejo 

não cumulada com cobrança. Nesse sentido, vide a ementa a seguir, in 

verbis: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. NÃO CUMULAÇÃO DE COBRANÇA. SUFICIENTE A 

COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA, AINDA QUE PARCIAL. PURGA DA 

MORA NÃO COMPROVADA. VALOR DEPOSITADO A MENOR. TERMO DE 

REAJUSTE DO LOCATIVO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA LOCATÁRIA. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação é apenas de despejo, não cumulada com 

cobrança, razão pela qual não há que se discutir valor e extensão da 

dívida, bastando para a procedência a verificação de inadimplência, ainda 

que parcial. E, efetivamente, a locatária, citada e ciente do valor do aluguel 

mensal, não ousou depositar o valor integral correspondente, inclusive 

encargos e honorários, preferindo depositar valores obtidos 

unilateralmente e sem autorização judicial. 2. O inadimplemento é 

incontroverso e a apelantes não comprovou a purgação da mora, que 

deve ocorrer no prazo de 15 dias contados da citação (art. 62, II, da Lei nº 

8.245/91). 3. Recurso improvido.” (TJ-SP 00051982520148260229 SP 

0005198-25.2014.8.26.0229, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 

17/07/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/07/2017). Portanto, nos casos como o dos autos, em que a ação de 

despejo, embora motivada pelo inadimplemento, não esteja cumulada com 

cobrança dos valores devidos, não há que se falar em discussão acerca 

quantum debeatur. Ademais, ao que consta dos autos, a requerida não 

cumpriu com as suas obrigações como locatária, deixando de adimplir com 

os aluguéis na forma pactuada entre as partes, não tendo, ainda, se valido 

da faculdade prevista no art. 59, § 3º c/c art. 62, inciso II, ambos da Lei nº 

8.245/91, em que pese tenha lhe sido oportunizado prazo para tanto por 

meio do decisum constante no Id. nº 4964562. Da mesma forma, a 

inadimplência no pagamento dos aluguéis é incontroversa porque, por 

ocasião da contestação (Id. nº 12844236), a empresa requerida nada mais 

fez a parte ré senão admitir a veracidade de um fato contrário ao seu 

interesse - e favorável ao da parte autora -, conforme dicção do art. 389 

do Código de Processo Civil, in verbis: “Há confissão, judicial ou 

extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu 

interesse e favorável ao do adversário.”. Vale dizer que a partir do 

momento em que um fato afirmado pela parte é admitido no processo, pela 

outra (ex adversa), como verdadeiro, tal fato prescinde de instrução 

probatória, ou melhor, prescinde ser provado por outros meios de provas, 

pois a confissão em si é meio de prova bastante para retirar a 

controvérsia do fato. Com efeito, no caso em exame, a requerida não nega 

o débito, mas tão somente sustenta que o valor apontado pela autora não 

condiz com os reajustes definidos nas cláusulas contratuais. E, ainda que 

sensível às dificuldades financeiras enfrentadas pela ré, não se pode 

negar direito do locador de rever imóvel entregue mediante o compromisso 

de pagamento de prestação pecuniária que não está sendo honrada. Dito 

isso, anoto que a locação de imóvel regula-se pela Lei 8.245/91, sendo 

que, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador 

para reaver o imóvel é a de despejo (art. 5°). Como é cediço, a falta de 

pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato locatício, pois a 

mora é causa suficiente para o despejo do locatário, nos termos do que 

consta nos artigos 9º, inc. III, e 62, da Lei do Inquilinato (Lei nº 

8.245/1991). Outrossim, o artigo 23, inciso I, da citada Lei preconiza que “o 

locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da 

locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em 

sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel 

locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”. Assim 

sendo, in casu, está autorizada a rescisão do contrato existente entre as 

partes, eis que suficientemente demonstrado nos autos a inadimplência da 

ré com o pagamento dos aluguéis. 3. Fundamentação: Ante o exposto, 

com fulcro nos artigos 355, inciso I, e 487, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação de despejo, ajuizada 

por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda em desfavor de L. H. 

Restaurante Ltda, o que faço para: a) RESCINDIR o contrato de locação 

havido entre as partes; b) DECRETAR o despejo da requerida do imóvel 

locado; c) CONCEDER à ré o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação 

voluntária do imóvel, sob pena de despejo coercitivo, nos termos do do art. 

63, § 1º, “b", da Lei nº 8.245/91. Recolhidas as diligências necessárias, 

EXPEÇA-SE o competente mandado de despejo, nele constando o prazo 

de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária. Anote-se no expediente 

que o Sr. Oficial de Justiça deverá conservar em seu poder o mandado de 

despejo, diligenciando, inicialmente, para intimação da locatária e eventuais 

ocupantes para que desocupem o imóvel no prazo legal e, em caso de 

descumprimento, procedendo de imediato o ato de despejo, com o auxílio 

de força policial e arrombamento, se necessário, à luz do art. 65 da 

retrocitada Lei nº 8.245/91. Tendo em vista que eventual recurso a ser 

interposto somente poderá ser recebido no seu efeito devolutivo, ex vi do 

disposto no art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91, bem como que o caso em 

apreço se enquadra na hipótese de exceção prevista no art. 64 da 

referida norma, deixo de fixar caução para execução provisória da 

sentença. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 
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julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 25 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031380-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GONCALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES OAB - 776.664.027-91 

(PROCURADOR)

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT0008848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (RÉU)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031380-25.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VANIA 

GONCALVES GOMES PROCURADOR: FRANCISCO JOSE DUARTE GOMES 

RÉU: DECOLAR.COM LTDA, TAM LINHAS AÉREAS S/A V Vistos. Trata-se 

de Ação de Indenização Por Danos Morais, ajuizada por Vania Gonçalves 

Gomes em desfavor de Declar.com.br e Latam Airlines Brasil ambas 

qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifico que a autora 

entabulou acordo com a primeira e a segunda requerida (Id. nº 13799299 e 

Id. nº 15142545), o qual é expressão legítima de suas vontades e 

representa composição para solução do litígio. Assim sendo, estando 

presentes os pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade 

do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser 

arcados na forma pactuada ou, não havendo convenção na transação, 

cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. 

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. 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, 26 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021520-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MAGALHAES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA OAB - MT22237/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021520-34.2016.8.11.0041 AUTOR(A): IRINEU 

MAGALHAES DE ALMEIDA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA W Vistos. Trata-se de feito na fase de Cumprimento 

de Sentença no qual, após realizadas duas buscas de numerários via 

Sistema Bacenjud, restou bloqueado o valor necessário para o pagamento 

integral do débito exequendo. Regularmente intimada, a parte executada 

não se opôs aos bloqueios efetivados nos autos. É o breve relatório. 

DECIDO. Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi integralmente 

satisfeito com o bloqueio de numerários (Ids. nº 14149129 e 15058156), 

em face dos quais a parte executada não apresentou oposição. Assim 

sendo, considerando que houve o integral cumprimento da obrigação 

objeto deste cumprimento de sentença, JULGO EXTINTA a presente 

execução, o que faço com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie (art. 513, caput, CPC). 

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para transferência do valor 

depositado para a parte credora, observando-se a conta indicada no Id. nº 

15570482. Nos termos do art. 450, § 3º, da CNGJ, DÊ-SE ciência da 

presente à parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, PROCEDA-SE com a suspensão dos autos, tendo em vista 

que está pendente de julgamento parcela do mérito da ação de 

conhecimento, nos termos da sentença exarada no Id. nº 10949264. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028152-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MARTINS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028152-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONARDO 

MARTINS LOPES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta por Leonardo Martins Lopes em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. No caso dos autos, o comprovante apresentado como 

requerimento administrativo trata-se de aviso de sinistro, constante no Id. 

nº 14988611, o qual aponta a necessidade de complementação da 

documentação apresentada, conforme se verifica, no item denominado de 

“assunto”, razão pela qual não atende os requisitos legais supracitados. A 

parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o 

fito de acostar aos autos requerimento administrativo prévio e hábil a 

atender as determinações legais, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 

15091527). Todavia, consoante denota-se do Id nº 15160646, a parte 

autora manifestou no sentido que o requerimento acostado aos autos 

seria hábil, deixando assim de atender a determinação judicial. É o breve 

relato. DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Seguem abaixo os julgados supracitados, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 
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só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) Como se vê, o documento 

apresentado não comprova a recusa ou omissão da requerida em 

proceder ao pagamento da indenização securitária, mas sim que existe 

documentação pendente para análise do pedido administrativo. Dessa 

forma, não restou evidenciada a negativa ou omissão do pagamento pela 

seguradora, vez que a documentação apresentada apenas indica a 

existência de pendência de apresentação de documento para conclusão 

do procedimento administrativo. Portanto, considerando que a autora não 

comprovou nos autos a realização do pedido administrativo, caracterizada 

está a ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, 

tendo em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que 

justifique a intervenção do Poder Judiciário. Em situação análoga, veja o 

entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. 

JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO DEMONSTRADA. PROCESSO PENDENTE 

DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO 

CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE 

SE IMPÕE. É relativa a presunção advinda da declaração de pobreza e, 

por isso, a jurisprudência vem entendendo que o julgador tem o 

poder-dever de indeferir a Assistência Judiciária Gratuita, somente 

quando há evidências de que a parte não necessita dos benefícios. 

Entretanto, inexistindo, nos autos, prova a derruir tal declaração, impõe-se 

a concessão da benesse da justiça gratuita à parte autora, quando essa 

for pessoa física, como se deu no caso em tela. O Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e 

824.704, passou a entender que, não obstante o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em casos de cobrança de seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo e, por consequência, a 

recusa de pagamento, para que se configure o interesse de agir, o que, 

frise-se, não se confunde com esgotamento das vias administrativas. Se 

existem documentos pendentes para instrução do procedimento 

administrativo, é forçoso concluir que não se sabe, ainda, se a 

seguradora recusará o pedido de indenização formulado pelo requerente. 

Dessa feita, não restou configurado o interesse de agir, devendo ser 

mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.” 

(TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 

17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026437-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026437-28.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HELENO DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

proposta por Heleno da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. No caso dos autos, o comprovante apresentado como 

requerimento administrativo trata-se de aviso de sinistro que informa 

“rejeição da instituição bancária, devido aos dados bancários informados 

serem inconsistentes” (Id. nº 14778391), razão pela qual o aviso de 

sinistro, por si só, não atende os requisitos legais supracitados. A parte 

autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito 

de acostar aos autos requerimento administrativo prévio e hábil a atender 

as determinações legais, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 1512195). Por 

meio da petição acostada no movimento Id nº 15242116, a parte autora 

apresentou o mesmo protocolo de recepção de documentos, que aponta 

expressamente o motivo do pedido não ter sido concluído (Id. nº 

15212127) É o breve relato. DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do RE 

631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o 

Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência 

de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
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INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) No caso dos autos, verifico que, 

muito embora a parte autora tenha, após a determinação de emenda, 

apresentado o requerimento administrativo constante no Id. nº 15242127, 

o referido documento aponta a necessidade de complementação da 

documentação apresentada. Com efeito, ao analisar o documento 

constante na Id. 15242127, constata-se a seguinte mensagem: “rejeição 

da instituição bancária, devido aos dados bancários informados serem 

inconsistentes”. Como se vê, o documento apresentado não comprova a 

recusa ou omissão da requerida em proceder ao pagamento da 

indenização securitária, mas sim que existe documentação pendente para 

análise do pedido administrativo. Dessa forma, não restou evidenciada a 

negativa ou omissão do pagamento pela seguradora, vez que a 

documentação apresentada apenas indica a existência de pendência de 

apresentação de documento para conclusão do procedimento 

administrativo. Portanto, considerando que a autora não comprovou nos 

autos a realização do pedido administrativo, caracterizada está a ausência 

de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo em vista a 

ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção 

do Poder Judiciário. Em situação análoga, veja o entendimento firmado no 

âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JUSTIÇA GRATUITA. 

DEFERIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO 

DEMONSTRADA. PROCESSO PENDENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. É relativa a 

presunção advinda da declaração de pobreza e, por isso, a jurisprudência 

vem entendendo que o julgador tem o poder-dever de indeferir a 

Assistência Judiciária Gratuita, somente quando há evidências de que a 

parte não necessita dos benefícios. Entretanto, inexistindo, nos autos, 

prova a derruir tal declaração, impõe-se a concessão da benesse da 

justiça gratuita à parte autora, quando essa for pessoa física, como se 

deu no caso em tela. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos 

Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, passou a entender que, 

não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em casos de 

cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo e, por consequência, a recusa de pagamento, para que se 

configure o interesse de agir, o que, frise-se, não se confunde com 

esgotamento das vias administrativas. Se existem documentos pendentes 

para instrução do procedimento administrativo, é forçoso concluir que não 

se sabe, ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pelo requerente. Dessa feita, não restou configurado o 

interesse de agir, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o 

feito, sem resolução do mérito.” (TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; 

Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Por este 

viés, carecendo a parte autora de interesse processual, outra alternativa 

não há senão reconhecimento da ausência de interesse de agir (art. 485, 

§3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015615-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO RENATO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015615-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CIRO 

RENATO LOPES RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta por Ciro Renato Lopes em desfavor de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. No caso dos autos, a parte autora 

apresentou o documento constante no Id. nº 13527060, o qual aponta a 

necessidade de complementação da documentação apresentada, 

conforme se verifica ao final, no item denominado de “Informação”, razão 

pela qual não atende os requisitos legais supracitados. A parte autora foi 

devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito de acostar 

aos autos requerimento administrativo prévio e hábil a atender as 

determinações legais, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 14482903). Por meio 

da petição acostada no movimento Id nº 15255040, a parte autora 

apresentou documento que se trata de aviso de sinistro. É o breve relato. 

DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado 

em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 

839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal 

Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro 

DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade 

de prévio requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem 
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abaixo os julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206 ). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) No caso dos autos, verifico que, 

muito embora a parte autora tenha, após a determinação de emenda, 

apresentado o requerimento administrativo constante no Id. nº 15255040, 

o referido documento aponta a necessidade de complementação da 

documentação apresentada. Com efeito, ao analisar o documento 

constante na página 01 (um) do referido Id. 13916794, constata-se a 

seguinte mensagem: “Informação: Os documentos abaixo relacionados 

estão pendentes, ficando o prazo de pagamento do sinistro suspenso até 

a complementação do processo”. Como se vê, os documentos 

apresentados não comprovam a recusa ou omissão da requerida em 

proceder ao pagamento da indenização securitária, mas sim que existe 

documentação pendente para análise do pedido administrativo. Dessa 

forma, não restou evidenciada a negativa ou omissão do pagamento pela 

seguradora, vez que a documentação apresentada apenas indica a 

existência de pendência de apresentação de documento para conclusão 

do procedimento administrativo. Portanto, considerando que a autora não 

comprovou nos autos a realização do pedido administrativo, caracterizada 

está a ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, 

tendo em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que 

justifique a intervenção do Poder Judiciário. Em situação análoga, veja o 

entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. 

JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO DEMONSTRADA. PROCESSO PENDENTE 

DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO 

CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE 

SE IMPÕE. É relativa a presunção advinda da declaração de pobreza e, 

por isso, a jurisprudência vem entendendo que o julgador tem o 

poder-dever de indeferir a Assistência Judiciária Gratuita, somente 

quando há evidências de que a parte não necessita dos benefícios. 

Entretanto, inexistindo, nos autos, prova a derruir tal declaração, impõe-se 

a concessão da benesse da justiça gratuita à parte autora, quando essa 

for pessoa física, como se deu no caso em tela. O Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e 

824.704, passou a entender que, não obstante o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em casos de cobrança de seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo e, por consequência, a 

recusa de pagamento, para que se configure o interesse de agir, o que, 

frise-se, não se confunde com esgotamento das vias administrativas. Se 

existem documentos pendentes para instrução do procedimento 

administrativo, é forçoso concluir que não se sabe, ainda, se a 

seguradora recusará o pedido de indenização formulado pelo requerente. 

Dessa feita, não restou configurado o interesse de agir, devendo ser 

mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.” 

(TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 

17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 25 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027579-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027579-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEILA MARIA 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT C/C 

Peido de Danos Morais proposta por Leila Mari da Silva em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. No caso dos autos, a parte autora 

intuiu a inicial com ata notarial de constatação de fato, como meio de 

comprovar a recusa no recebimento do requerimento administrativo (Id. nº 

14239953). A parte autora foi devidamente intimada para emendar a 

petição inicial, com o fito de acostar aos autos requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais, sob pena de extinção 
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sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil (Id nº 14885124). Por meio da petição acostada no movimento Id nº 

15501886, a parte autora apresentou pedido de suspensão dos autos, 

deixando assim de atender a determinação judicial. É o breve relato. 

DECIDO. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 RG/RG, realizado em 

sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 

839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal 

Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro 

DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade 

de prévio requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem 

abaixo os julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206 ). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020029-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL LIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020029-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MAXWEL 

LIMA DUARTE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por Maxwel Lima Durte em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A. No caso dos 

autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. nº 

14037294, pág 01 como prova do requerimento administrativo. Não 

obstante, o documento constante no Id. nº 14037294, pág 06 aponta a 

necessidade de complementação da documentação apresentada, razão 

pela qual o requerimento administrativo apresentado não atende os 

requisitos legais supracitados. A parte autora foi devidamente intimada 

para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil (Id nº 14117477). Todavia, por mais que a 

parte autora tenha peticionado aos autos, a mesma deixou de atender a 

determinação judicial (Id nº 14307869). É o breve relato. DECIDO. Ocorre 

que, no julgamento do RE 631.240 RG/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os 

julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 
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NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026694-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FARIAS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026694-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FABIANA 

FARIAS DOS ANJOS REQUERIDO: AYMORE V Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Fabiana Farias dos Anjos 

em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A, 

ambos qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

requerente, por meio da petição acostada no Id. nº 15377730, apresentou 

pedido de desistência da demanda. É o breve relato. DECIDO. Tendo em 

vista que a parte requerida não apresentou contestação, é cabível a 

desistência da ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da ação apresentada pela parte autora, o que faço para os 

fins e efeitos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do supracitado Diploma Processual. Em virtude do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, suspendo a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Deixo de fixar honorários 

advocatícios, porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado da parte requerida. Registrada nesta data no sistema 

informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029468-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE FLORESTAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029468-90.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BERTE 

FLORESTAL LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. V Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Berté Florestal Ltda 

em desfavor de Telefônica Brasil S/A, ambas qualificadas nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 

13799299), o qual é expressão legítima de suas vontades e representa 

composição para solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser 

arcados na forma pactuada ou, não havendo convenção na transação, 

cada parte deverá honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. 

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as 

normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. As partes acordaram pela 

dispensa do prazo recursal. Registrada nesta data no sistema 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 131 de 537



informatizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o 

trânsito em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025251-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON ALMEIDA DA COSTA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025251-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RAILSON 

ALMEIDA DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizado por Railson Almeida da Costa em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id. nº 13910706), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 14177686). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta da procuradora da parte autora, 

pois tem poderes especiais para tanto. Nos termos do art. 450, §3º, da 

CNGJ, dê-se ciência da presente à parte beneficiária do alvará judicial, por 

qualquer meio idôneo. Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, 

intimando-se o executado para recolhimento no prazo de 15 dias. Após, 

cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 

29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022723-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL GUALBERTO DE CAMPOS (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:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022723-31.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MIZAEL 

GUALBERTO DE CAMPOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizado por Mizael Gualberto de Campos em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id. nº 13440441), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 14444715). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta da procuradora da parte autora, 

pois tem poderes especiais para tanto. Nos termos do art. 450, §3º, da 

CNGJ, dê-se ciência da presente à parte beneficiária do alvará judicial, por 

qualquer meio idôneo. Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, 

intimando-se o executado para recolhimento no prazo de 15 dias. Após, 

cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 

29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017173-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ESPIRITO SANTO (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017173-21.2017.8.11.0041 AUTOR(A): THIAGO 

ESPIRITO SANTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizado por Thiago 

Espirito Santo em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que o pagamento 

integral do valor da condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de 

cumprimento de sentença. Tendo em vista que a parte requerida 

comunicou o pagamento da condenação (Id. nº 13642055), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id. nº 

14670453). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à 

parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. Em seguida, 

proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado para 

recolhimento no prazo de 15 dias. Após, cumpridas as diligências 

necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000694-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON SOARES GURGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT0018983A (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000694-50.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WELINGTON 

SOARES GURGEL RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizado por Welington Soares Gurgel em desfavor 

de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, todos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que o pagamento 

integral do valor da condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de 

cumprimento de sentença. Tendo em vista que a parte requerida 

comunicou o pagamento da condenação (Id. nº 14813033), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id. nº 

15530392). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 
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conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à 

parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. Em seguida, 

proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado para 

recolhimento no prazo de 15 dias. Após, cumpridas as diligências 

necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011561-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA MATOS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011561-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JULIANO 

PEREIRA MATOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença 

Seguro Obrigatório ajuizado por Juliano Pereira Matos em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id. nº 14603954), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 14753778). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta da procuradora da parte autora, 

pois tem poderes especiais para tanto. Nos termos do art. 450, §3º, da 

CNGJ, dê-se ciência da presente à parte beneficiária do alvará judicial, por 

qualquer meio idôneo. Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, 

intimando-se o executado para recolhimento no prazo de 15 dias. Após, 

cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 

29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014202-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROUDEY VINICIUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014202-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROUDEY 

VINICIUS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório proposta por Roudey Vinicius Santos em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. A parte autora foi 

devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito de acostar 

aos autos requerimento administrativo prévio e hábil a atender as 

determinações legais, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 13377903). Por meio 

da petição acostada no movimento Id nº 15174435, a parte autora 

apresentou documento que se trata de comprovante de envio de 

correspondência via correios (Id nº 15174445). É o breve relato. DECIDO. 

Como é cediçõ, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede 

de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece 

de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os 

julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) No caso dos autos, verifico que, 

muito embora a parte autora tenha, após a determinação de emenda, 

apresentado comprovante de envio de correspondência via correios 

constante no Id. nº 15174445, o referido comprovante não demonstra 

quais foram os documentos remetidos, posto que impossível a 

identificação de todos os documentos incluídos no interior do envelope da 

correspondência enviada. Dessa forma, não restou evidenciada a 

negativa ou omissão do pagamento pela seguradora, vez que a 

documentação apresentada apenas indica a existência de pendência de 

apresentação de documento para conclusão do procedimento 

administrativo. Portanto, considerando que a autora não comprovou nos 

autos a realização do pedido administrativo, caracterizada está a ausência 

de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo em vista a 
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ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção 

do Poder Judiciário. Em situação análoga, veja o entendimento firmado no 

âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JUSTIÇA GRATUITA. 

DEFERIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO 

DEMONSTRADA. PROCESSO PENDENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. É relativa a 

presunção advinda da declaração de pobreza e, por isso, a jurisprudência 

vem entendendo que o julgador tem o poder-dever de indeferir a 

Assistência Judiciária Gratuita, somente quando há evidências de que a 

parte não necessita dos benefícios. Entretanto, inexistindo, nos autos, 

prova a derruir tal declaração, impõe-se a concessão da benesse da 

justiça gratuita à parte autora, quando essa for pessoa física, como se 

deu no caso em tela. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos 

Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, passou a entender que, 

não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em casos de 

cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo e, por consequência, a recusa de pagamento, para que se 

configure o interesse de agir, o que, frise-se, não se confunde com 

esgotamento das vias administrativas. Se existem documentos pendentes 

para instrução do procedimento administrativo, é forçoso concluir que não 

se sabe, ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pelo requerente. Dessa feita, não restou configurado o 

interesse de agir, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o 

feito, sem resolução do mérito.” (TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; 

Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Por este 

viés, carecendo a parte autora de interesse processual, outra alternativa 

não há senão reconhecimento da ausência de interesse de agir (art. 485, 

§3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003266-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO GARCIA E SOUZA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003266-76.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO PAULO 

GARCIA E SOUZA FARIA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A V Vistos. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais com Repetição de Indébito e Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência Antecipada proposta por João Paulo Garcia 

e Souza Faria em desfavor de Energia S/A. Indeferido o pedido de Justiça 

Gratuita, a parte autora foi devidamente intimada para recolher as custas 

processuais (Id. nº 12284851), sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil. Não obstante, 

certidão constante no movimento Id. nº 15519665, verifica-se que a parte 

requerente deixou de atender a determinação judicial, tendo quedado-se 

inerte. É o breve relato. DECIDO. Compulsando detidamente aos autos, 

verifica-se que a parte autora, não amparada pelos benefícios da 

gratuidade da justiça, não recolheu as custas iniciais no prazo de lei. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito. Em 

conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a parte 

requerente em custas, pois não houve o recebimento da inicial. Da mesma 

forma, inexiste condenação em honorários de sucumbência, eis que não 

se operou a citação. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 29 de 

outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027653-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARVALHO BORGES OAB - MT25140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMOR LUIZ LINO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027653-24.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VEDANA 

COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA - ME RÉU: VALMOR LUIZ LINO 

DA SILVA V Vistos. Trata-se de Ação Monitória proposta por Vedana 

Comercio de Peças e Serviços Ltda - Me em desfavor de Valmor Luiz Lino 

da Silva e Laura Fátima Basso. A parte autora foi devidamente intimada 

para recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil (Id. nº 

15075293). Não obstante, certidão constante no movimento Id. nº 

15767576, verifica-se que a parte requerente deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora, não 

amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, não recolheu as 

custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 

do Código de Processo Civil, determino o cancelamento da distribuição do 

presente feito. Em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a parte requerente em custas, pois não houve o recebimento da 

inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em honorários de 

sucumbência, eis que não se operou a citação. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018494-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018494-57.2018.8.11.0041 AUTOR(A): OSMIL 

GONCALO DE ARRUDA RÉU: JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA - ME V 

Vistos. Trata-se de Ação Monitória proposta por Osmil Gonçalo de Arruda 

em desfavor de João Feliz Advincula da Silva. A parte autora foi 

devidamente intimada para recolher as custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do Código de 

Processo Civil (Id. nº 14221980). Não obstante, certidão constante no 

movimento Id. nº 15521837, verifica-se que a parte requerente deixou de 

atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. 

DECIDO. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte 
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autora, não amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, não 

recolheu as custas iniciais no prazo de lei. Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o cancelamento da 

distribuição do presente feito. Em conseqüência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. DEIXO de condenar a parte requerente em custas, pois não houve o 

recebimento da inicial. Da mesma forma, inexiste condenação em 

honorários de sucumbência, eis que não se operou a citação. Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036632-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BARBOSA CEZAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036632-09.2017.8.11.0041 AUTOR(A): RODRIGO 

BARBOSA CEZAR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A V Vistos. Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Indenização 

por Perdas e Danos e Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência proposta por Rodrigo Barbosa Cezar em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Indeferido o pedido de 

Justiça Gratuita, a parte autora foi devidamente intimada para recolher as 

custas processuais (Id. nº 11079728), sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil. Não 

obstante, certidão constante no movimento Id. nº 15572546, verifica-se 

que a parte requerente deixou de atender a determinação judicial, tendo 

quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Compulsando detidamente 

aos autos, verifica-se que a parte autora, não amparada pelos benefícios 

da gratuidade da justiça, não recolheu as custas iniciais no prazo de lei. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito. Em 

conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a parte 

requerente em custas, pois não houve o recebimento da inicial. Da mesma 

forma, inexiste condenação em honorários de sucumbência, eis que não 

se operou a citação. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 29 de 

outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024146-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELLE SUELY DE SOUZA (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024146-26.2016.8.11.0041 AUTOR(A): DRIELLE 

SUELY DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Benefício 

Obrigatório DPVAT ajuizado por Drielle Suely de Souza em desfavor de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id. nº 15246775), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (15535309). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta da procuradora da parte autora, 

pois tem poderes especiais para tanto. Nos termos do art. 450, §3º, da 

CNGJ, dê-se ciência da presente à parte beneficiária do alvará judicial, por 

qualquer meio idôneo. Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, 

intimando-se o executado para recolhimento no prazo de 15 dias. Após, 

cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 

29 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013950-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON HONORATO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013950-60.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOELSON 

HONORATO DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício 

do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por Joelson Honorato de 

Magalhaes em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos 

qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que o pagamento 

integral do valor da condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de 

cumprimento de sentença. Tendo em vista que a parte requerida 

comunicou o pagamento da condenação (Id. nº 15285639), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (Id. nº 

15388585). Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da 

obrigação pelo pagamento, resta extinta a obrigação em razão do 

cumprimento voluntário, razão pela qual o arquivamento do feito é medida 

que se impõe. Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que 

determino a expedição de alvará com a transferência dos valores para a 

conta da procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para 

tanto. Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à 

parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. Em seguida, 

proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado para 

recolhimento no prazo de 15 dias. Após, cumpridas as diligências 

necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026431-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER GOMES PEREIRA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026431-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WAGNER 

GOMES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

proposta por Milton Lojo Ribeiro em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consorcios do Seguro DPVAT S/A. A parte autora foi devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos 

prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento administrativo 

e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por parte da 

seguradora requerida, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 14851131). Por meio 

da petição acostada no movimento Id nº 15329838, a parte autora 

apresentou protocolo de recepção de documentos. É o breve relato. 
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DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado 

em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que 

carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte 

que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 

839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal 

Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro 

DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade 

de prévio requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem 

abaixo os julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206 ). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) No caso dos autos, verifico que, 

muito embora a parte autora tenha, após a determinação de emenda, 

apresentado o requerimento administrativo constante no Id. nº 15329837, 

o qual comprova quais foram os documentos entregues, porém demonstra 

que a mesma deixou de apresentar o laudo do Instituto Médico Legal. 

Como se vê, os documentos apresentados não comprovam a recusa ou 

omissão da requerida em proceder ao pagamento da indenização 

securitária, mas sim que existe documentação pendente para análise do 

pedido administrativo. Dessa forma, não restou evidenciada a negativa ou 

omissão do pagamento pela seguradora, vez que a documentação 

apresentada apenas indica a existência de pendência de apresentação de 

documento para conclusão do procedimento administrativo. Portanto, 

considerando que a autora não comprovou nos autos a realização do 

pedido administrativo, caracterizada está a ausência de interesse 

processual da parte autora na presente lide, tendo em vista a ausência de 

pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção do Poder 

Judiciário. Em situação análoga, veja o entendimento firmado no âmbito do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO 

DEMONSTRADA. PROCESSO PENDENTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. É relativa a 

presunção advinda da declaração de pobreza e, por isso, a jurisprudência 

vem entendendo que o julgador tem o poder-dever de indeferir a 

Assistência Judiciária Gratuita, somente quando há evidências de que a 

parte não necessita dos benefícios. Entretanto, inexistindo, nos autos, 

prova a derruir tal declaração, impõe-se a concessão da benesse da 

justiça gratuita à parte autora, quando essa for pessoa física, como se 

deu no caso em tela. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos 

Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, passou a entender que, 

não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, em casos de 

cobrança de seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo e, por consequência, a recusa de pagamento, para que se 

configure o interesse de agir, o que, frise-se, não se confunde com 

esgotamento das vias administrativas. Se existem documentos pendentes 

para instrução do procedimento administrativo, é forçoso concluir que não 

se sabe, ainda, se a seguradora recusará o pedido de indenização 

formulado pelo requerente. Dessa feita, não restou configurado o 

interesse de agir, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o 

feito, sem resolução do mérito.” (TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; 

Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Por este 

viés, carecendo a parte autora de interesse processual, outra alternativa 

não há senão reconhecimento da ausência de interesse de agir (art. 485, 

§3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013909-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ARAUJO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013909-93.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANO 

ARAUJO DE BRITO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 
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SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizado por Adriano Araújo de 

Brito em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, 

todos qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifico que o 

pagamento integral do valor da condenação ocorreu antes de deflagrada à 

fase de cumprimento de sentença. Tendo em vista que a parte requerida 

comunicou o pagamento da condenação (Id. nº 15283076), com a 

concordância da patrona da parte autora acerca dos valores (15389348). 

Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim 

sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de 

alvará com a transferência dos valores para a conta da procuradora da 

parte autora, pois tem poderes especiais para tanto. Nos termos do art. 

450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte beneficiária do 

alvará judicial, por qualquer meio idôneo. Em seguida, proceda-se ao 

cálculo das custas, intimando-se o executado para recolhimento no prazo 

de 15 dias. Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados 

os autos. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003794-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONEIDE DOS ANJOS FERREIRA (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003794-13.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

ONEIDE DOS ANJOS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizado por Maria Oneide dos Anjos Ferreira em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos 

autos. Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor 

da condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença. Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento 

da condenação (Id. nº 13035695), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 15733304). Dessa forma, estando 

evidenciado o adimplemento da obrigação pelo pagamento, resta extinta a 

obrigação em razão do cumprimento voluntário, razão pela qual o 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Assim sendo, declaro 

satisfeita a obrigação, pelo que determino a expedição de alvará com a 

transferência dos valores para a conta da procuradora da parte autora, 

pois tem poderes especiais para tanto. Nos termos do art. 450, §3º, da 

CNGJ, dê-se ciência da presente à parte beneficiária do alvará judicial, por 

qualquer meio idôneo. Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, 

intimando-se o executado para recolhimento no prazo de 15 dias. Após, 

cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos. Cuiabá, 

30 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028395-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028395-49.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DIEGO DA 

SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por 

Diego da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. A 

parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o 

fito de acostar aos autos o prévio requerimento administrativo, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil (Id. nº 15085280). Todavia, consoante certificado constante 

no movimento Id nº 15795908, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 RG/RG, realizado em sede de 

repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de 

interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não 

demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, 

interposto por segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o 

Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, 

decidindo o caso monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio 

requerimento administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os 

julgados supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 
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caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 

requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013345-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013345-17.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DOMINGOS 

DE OLIVEIRA ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por DOMINGOS RODRIGUES DE ALMEIDA, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 03.11.2016, foi vitima em um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (ID. 6859583). Foi realizada avaliação médica (Id. 9598288). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id. 9311581). Impugnação à 

contestação (Id. 10833037). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados 

os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, pois, na hipótese em apreciação, o processo 

encontra-se em fase avançada, inclusive com realização de prova 

pericial, não se revelando adequada a sua extinção sem resolução do 

mérito. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de acidente de 

trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro punho 

esquerdo e joelho esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do certidão de ocorrência (Id. 

6749123), boletim de atendimento médico (Id. 6749123), bem como pela 

pericia médica judicial (Id. 9598288), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. Nesse ponto, a perícia médica 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta no punho esquerdo avaliado em 50% de 25% , e 

invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo, avaliado em 

75% de 25% de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO PUNHO ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

50% (C) = R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). MEMBRO JOELHO ESQUERDO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

75% (C) = R$ 2.531,25 ( dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e 

setenta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (03.11.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 
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580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014708-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUYANE ELIAS DE MELO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014708-39.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SUYANE 

ELIAS DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por SUYANE ELIAS DE MELO, em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 05.02.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da 

justiça. (Id. 7265778- Pag 2) A audiência de conciliação foi infrutífera (Id. 

9619313– pag 1 ). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(Id. 9619313– pag 2/3) A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

9565273– pag 1/19). Impugnação à contestação (Id. 10833814– pag 1/9). 

É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Da mesma forma, a preliminar do 

principio da causalidade quanto à sucumbência, deve ser afastada haja 

vista que, não está a parte interessada obrigada a esgotar a esfera 

administrativa antes de buscar a prestação da tutela jurisdicional, o que 

lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV), não 

sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus sucumbenciais, 

respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. Não procede 

também, a alegação de que a não juntada de “comprovante de residência” 

enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local da 

residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo 

que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em Cuiabá/MT. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro ombro esquerdo. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (Id. 6871164 – pag 2/3), boletim de 

atendimento médico (Id. 6871164– pag 1), bem como pela pericia médica 

judicial (Id. 9619313– pag 2/3) estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta 

aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, 

incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (ombro 

esquerdo), de média repercussão, avaliada em 25% de 75%, de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO OMBRO 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Portanto, a 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos)., a título de indenização do 

seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto indenizatório 

previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei 

sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário 

exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa 

à Constituição Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o 

caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do 

texto legal, a discussão restou superada com o entendimento consolidado 

na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (05.02.2017), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 
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Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE ZERWES (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:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000602-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

SALETE ZERWES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por MARIA SALETE ZERWES em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 19.11.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 11358820- Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

12464906Pág. 1/24). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

12387560- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 12387560 3/4). Oferecida impugnação à contestação ( id. 12726121– 

Pág. 1/13). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do 

artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Além disso, 

a alegada ausência de comprovação da entrega de documentação na via 

administrativa deve ser rechaçada, pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da 

Lei n.º 6.194/74, “os documentos referidos no § 1º serão entregues à 

Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”, de modo 

que, havendo omissão da requerida nesse sentido, deve arcar com o 

ônus daí decorrente, qual seja, presunção de integralização da 

documentação protocolizada na via administrativa. Afasto ainda, a 

preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma vez 

que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo 

certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se 

aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de 

regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

superior esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio boletim de ocorrência (id. 11357608– Pág. 1/3), 

boletim de atendimento médico (id. 11357631– Pág. 1/3), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 12387560- Pág. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (superior esquerdo), de repercussão média, avaliada em 25% de 

70%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Portanto, a Requerente faz jus à quantia total de R$ R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (19.11.2017), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 23 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003197-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AUXILIADOR DA SILVA (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))
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003197-10.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDSON 

AUXILIADOR DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por EDSON AUXILIADOR DA SILVA, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 10.08.2015, foi vitimado em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 11768065- Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 13386602- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 13386602- Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 13001271- Pág. 1/30). Impugnação à contestação (id. 

13441173- Pág. 1/15). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, pois, na hipótese em apreciação, o processo 

encontra-se em fase avançada, inclusive com realização de prova 

pericial, não se revelando adequada a sua extinção sem resolução do 

mérito. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente 

de trânsito, resultando invalidez permanente parcial “membro pé 

esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 11739164 ), boletim de 

atendimento médico (id. 11739166 ), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 13386602 - Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º 

da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro pé direito, avaliado 

em 50% de 100% de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO PÉ DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 50%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 100%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 100% (C) = R$ 

6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). Por fim, no que tange a 

correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)., 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (10.08.2015), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Registrada nesta data no 

sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003739-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ROBERTO CEZARIO 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003739-62.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JEFFERSON 

ROBERTO CEZARIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por Jefferson Roberto Cezario da Silva em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 20.11.2016 foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. A inicial veio instruída com os documentos (Id nº 

4832006). Foi designada a audiência de conciliação e deferida à 

gratuidade da justiça (Id nº 4841154). A requerida ofereceu peça 

contestatória (Id. nº 8073045). O requerente impugnou a contestação (Id. 

nº. 10701054). A audiência de conciliação foi infrutífera (Id nº 7976586). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (Id nº 7976586). É 

a síntese. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1. Preliminares. A 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, 

pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que 

qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Da mesma 

forma, a preliminar de carência de ação pela ausência de informações no 

Boletim de Ocorrência, não pode prosperar, haja vista que, ao beneficiário 

do seguro obrigatório não atendido administrativamente, é assegurado o 

direito de ação, na qual terá a possibilidade de produzir prova e 

demonstrar não só a invalidez, mas também que essa é resultado do 

acidente de trânsito. Afasto ainda, a preliminar de carência de ação por 

ausência do laudo do IML, uma vez que, além de se tratar de matéria de 

mérito, é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual, sendo certo que no âmbito judicial inexiste 

hierarquia de provas, não se aplicando, evidentemente, a gradação 

prevista no art. 5º § 1º, da Lei de regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro inferior direito e mão direita. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (Id nº 4898894) boletim de atendimento médico (Id nº 

4898894), bem como pela pericia médica judicial (Id 7976586), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 
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médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no pé esquerdo, de repercussão leve, 

avaliada em 25% de 50%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: PÉ ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 

25% (C) = R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos)., acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (20.11.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso.” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 24 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017102-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE GOMES DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017102-19.2017.8.11.0041 AUTOR(A): KAROLAYNE 

GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por KAROLAYNE GOMES DA SILVA, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 03.04.2017, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 8273521- Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 10086851- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 10086851- Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 10206941- Pág. 1/30). Impugnação à contestação (id. 

11123991- Pág. 1/15). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Não procede também, a alegação 

de que a juntada de “comprovante de residência em nome de terceiro” 

enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local da 

residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo 

que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em Cuiabá/MT. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial “membro quadril esquerdo”. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do certidão de ocorrência (id. 7967670), boletim de atendimento 

médico (id. 7967665), bem como pela pericia médica judicial (id. 10086851- 

Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou a requerente, 

invalidez permanente parcial do membro quadril, avaliado em 25% de 10% 

de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

QUADRIL ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 25%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 10% (C) = R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais, e cinquenta centavos). Por fim, no 

que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 
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pagamento da indenização securitária no valor de R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais, e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

do evento danoso (03.04.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 24 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034847-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. B. B. (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))

Outros Interessados:

JULIANE APARECIDA DA COSTA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034847-12.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DIEGO DA 

COSTA BERNARDO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por D.C.B.B, representado neste ato por sua 

genitora Juliane Aparecida da Costa em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 13.04.2017, foi vitimado em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(Id. 10723717). Foi realizada avaliação médica pericial (Id. 11871207). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id. 12245847). Impugnação à 

contestação (Id. 13408100). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados 

os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como 

devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório 

DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos 

proprietários de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo 

acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera 

direito à reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de 

valor acerca da existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

punho direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. 10720925), boletim de 

atendimento médico (Id. 10720978), bem como pela pericia médica judicial 

(Id. 11871207), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, necessário aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. Nesse ponto, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no punho direito 

avaliado em 50% de 25% de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, 

tem-se: MEMBRO PUNHO DIREITO (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

50% (C) = R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(13.04.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 
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ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 24 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012887-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEYRISVAN LEITE SOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012887-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

NEYRISVAN LEITE SOLIS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por NEYRISVAN LEITE SOLIS, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 17.05.2016 foi vitimado em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 6857562- Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 9584238- Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 9584238- Pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9920740- Pág. 1/26). Impugnação à contestação (id. 

10943155- Pág. 1/14). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. 2.2 Mérito. 

O seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho 

social, financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei 

n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. In casu, a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial do membro inferior esquerdo. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio de boletim de 

ocorrência (id. 6695554- Pág. 1), documento médico (id. 6695554- Pág. 

1/10), bem como pela pericia médica judicial (id. 9584238- Pág. 2/3), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, necessário aferir a natureza e 

extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. Nesse 

ponto, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo 

avaliada em 75% de 70% (id. 9584238 - Pág. 2/3), de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 7.087,50 (sete 

mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz 

jus à quantia total de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(17.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 24 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032298-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA XAVIER HANSEN (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032298-29.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ELIANE 

MARIA XAVIER HANSEN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por LUCAS ROGÉRIO XAVIER HANSEN DOS 

SANTOS, representante do “de cujus” ELIANE MARIA XAVIER HANSEN 

(genitora) em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 03.06.2017 foi 

vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade total, 

conforme documentos anexos. A inicial veio instruída com os documentos 

(Id. 10731473). Foi deferida à gratuidade da justiça (Id. 11392506). A 

requerida ofereceu peça contestatória (Id. 12245172). A requerente 

impugnou (Id. 13111743). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 
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cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Não procede também, a 

alegação de que a juntada de “comprovante de residência em nome de 

terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local 

da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo 

certo que, na própria petição inicial, o autor foi a óbito e sua representante 

declarou residir em Cuiabá/MT. Anoto também que não procede a alegação 

da requerida quanto à ilegibilidade dos documentos pessoais da parte 

autora, uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, são 

suficientes para verificar a autenticidade dos documentos. 2.2. Mérito: O 

seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho social, 

financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei n.º 

6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. In casu, a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando o óbito. O nexo 

de causalidade entre o óbito e o acidente está comprovado por meio da 

boletim de ocorrência (Id. 10335166), e certidão de óbito (Id. 10335155), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, necessário aferir a natureza e 

extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. Nesse 

ponto, a perícia médica concluiu que o a indenização deve ser total, pois 

houve óbito em função da gravidade das lesões iniciais de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.482/2007, tem-se, que o valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção 

monetária do evento danoso (03.06.2017), nos termos da Súmula 580 do 

STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 24 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014288-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI JOSE DA SILVA ARAUJO (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014288-34.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JUCINEI JOSE 

DA SILVA ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por JUCINEI JOSE DA SILVA ARAUJO, em desfavor de 

Porto Seguro COMPANHIA de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 14.08.2016, foi vitimado em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 6863167- Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 9633829- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 9633829- Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9741872- Pág. 1/26). Impugnação à contestação (id. 

10793119- Pág. 1/8). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro quinto dedo da mão 

esquerda. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do certidão de ocorrência (id. 6831829- Pág. 1/2), 

boletim de atendimento médico (id. 6831829- Pág. 3/4), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 9633829- Pág. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (quinto dedo da mão esquerda), de média repercussão, avaliada 

em 75% de 10% de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO QUINTO DEDO DA MÃO ESQUERDA (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 10%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 10% (B) x 

75% (C) = R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos). 

Portanto, o Requerente faz jus à quantia da diferença, entre o valor devido 

e oefetivamente pago, total de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que 

faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária 

no valor de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (14.08.2016), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 
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arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 24 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016110-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA QUINTINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016110-58.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VITALINA 

QUINTINO DOS SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por VITALINA QUINTINO DOS SANTOS, em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 01.12.2016, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação (id. 7330543, pag. 01/02). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 10367855, pag. 1/26). Impugnação à contestação (id. 

10499598, pag. 01/13). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

10067943, pag. 01). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 10067943, pag. 3/4). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1. Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de 

requerimento administrativo, haja vista que o referido requerimento 

encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento 

da seguradora requerida. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi 

vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial 

“membro pé esquerdo”. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 6123995- 

pág. 01/02), boletim de atendimento médico (id. 7319488- pág. 01), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 10067943- pág. 03/04), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente, invalidez 

permanente parcial do membro pé esquerdo, avaliado em 25% de 50% de 

modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO PÉ 

ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 50%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 25% (C) = R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Entretanto, 

verifica-se que a parte autora recebeu, na esfera administrativa, a quantia 

de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) conforme comprovante 

de pagamento acostado no Id. nº 10367859. Portanto, a requerente faz jus 

a diferença de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais e cinquenta centavos). Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ R$ 1.012,50 (um mil, 

doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (01.12.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 
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7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 24 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034510-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GARCIA DIAS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034510-23.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DIEGO 

GARCIA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por DIEGO GARCIA DIAS, em desfavor de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 06.10.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 11393883- 

Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 12386627- Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 12386627- 

Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 12419209- Pág. 

1/21). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 

do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Afasto 

ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma 

vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação 

do grau e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo 

certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se 

aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de 

regência. Não procede também, a alegação de que a juntada de 

“comprovante de residência em nome de terceiro” enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Jaciara/MT. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro inferior direito. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 10673220- Pág. 1/2) boletim de atendimento médico (id. 

10673220- Pág. 3/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 12386627- 

Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no membro (inferior esquerdo), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(06.10.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006711-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MANOEL DA FONSECA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006711-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO 

MANOEL DA FONSECA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por PEDRO MANOEL FONSECA FILHO, em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 01.09.2017, foi vitimado em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação (id. 12329930, pag. 

01/02). A requerida foi devidamente intimada, no entando não ofereceu 

peça contestatória. A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

14408331, pag. 01). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 10067943, pag. 3/4). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1 Da Revelia da Requerida Citada, a ré deixou 

transcorrer o prazo in albis o prazo para contestar. O art.344 do CPC 

dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Deste modo, DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros todos os 

fatos alegados pelos requerentes. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente 

parcial “membro pé direito” e ‘’ membro superior direito’’. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 12259252- pág. 01/02), boletim de atendimento 

médico (id. 12259224- pág. 01), bem como pela pericia médica judicial (id. 

14408331- pág. 03/04), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º 

da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente, invalidez permanente parcial do membro pé direito, avaliado 

em 25% de 50% e invalidez permanente parcial do membro superior 

direito, avaliado em 70% de 50% de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO PÉ DIREITO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 50%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 

25% (C) = R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). MEMBRO SUPERIOR DIREITO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 

50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). 

Portanto, o requerente faz jus ao valor de R$ 6.412,50 (seis mil, 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Por fim, no que tange a 

correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e 

doze reais e cinquenta centavos)., acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (01.09.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de 

Processo Civil. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010580-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL DA COSTA 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)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010580-39.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSIEL DA 

COSTA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por Josiel da Costa Silva, em desfavor de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 21.02.2018 foi vitimado em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 6857562- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

14415659- Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 14415659- Pág. 2/3). A requerida não ofereceu peça contestatória. É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1 Da Revelia da Requerida 

Citada, a ré deixou transcorrer o prazo in albis o prazo para contestar, 

como certificado no id. 15475732 - Pág. 1. O art.344 do CPC dispõe: “Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Deste modo, 

DECRETO a sua revelia, presumindo-se verdadeiros todos os fatos 

alegados pelos requerentes. 2.2 Mérito. O seguro obrigatório DPVAT se 

trata de um contrato legal, de cunho social, financiado pelos proprietários 

de veículos e regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que 

tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à 

reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor 

acerca da existência de culpa. In casu, a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do membro 

inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 12828820- Pág. 1), 

documento médico (id. 6695554- Pág. 1/10), bem como pela pericia médica 

judicial (id. 14415659- Pág. 2/3), estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, 

necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima 

[art. 3º, §1º, incisos I e II]. Nesse ponto, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo avaliada em 75% de 70% de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 7.087,50 (sete 

mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz 

jus à quantia total de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange 

a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 

valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 
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em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (21.02.2018), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000251-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MARIA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000251-02.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ISABEL 

MARIA MACEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por ISABEL MARIA MACEDO, em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 12.05.2016, foi vitimada em um acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça 

(id. 4596413- Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

5892102- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 5892102- Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

5540047- Pág. 1/21). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os 

termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem como devidamente 

cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória, uma vez que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise meritória do 

processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. Não 

procede também, a alegação de que a juntada de “comprovante de 

residência” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o 

local da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, 

sendo certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em Alto 

Araguaia/MT. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 4563933- Pág. 

1/2) boletim de atendimento médico (id. 4563929- Pág. 3/4), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 5892102- Pág. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (inferior esquerdo), de repercussão média, avaliada em 50% de 

70%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). No mais, verifica-se 

que a parte autora recebeu, na esfera administrativa, a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme comprovante de pagamento acostado no Id. nº 

6786412. Portanto, a requerente faz jus a diferença de R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (12.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022442-41.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JULIA 

GONCALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por JULIA GONÇALVES DA SILVA, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 14.05.2017, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 9234025- Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera 

(id. 10787124- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de 

conciliação (id. 10787124- Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 10774969- Pág. 1/21). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Da mesma 

forma, a preliminar do principio da causalidade quanto à sucumbência, 

deve ser afastada haja vista que, não está a parte interessada obrigada a 

esgotar a esfera administrativa antes de buscar a prestação da tutela 

jurisdicional, o que lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, 

inciso XXXV), não sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus 

sucumbenciais, respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. 

Anoto também que não procede a alegação da requerida quanto à 

ilegibilidade dos documentos pessoais da parte autora, posto que os 

acostados aos autos, estão legíveis e presumem-se verdadeiros.. Não 

procede também, a alegação de que a juntada de “comprovante de 

residência em nome de terceiro” enseja na ausência de condição de 

procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser comprovado 

por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, o autor 

declarou residir em Poconé/MT. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte 

autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez permanente 

parcial no membro inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e 

o acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 

9086255- Pág. 1/2) boletim de atendimento médico (id. 9086260- Pág. 3/4), 

bem como pela pericia médica judicial (id. 10787124- Pág. 3/4), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza e extensão das 

lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior direito), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, a Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(14.05.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008902-86.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLEITON 

ANTONIO SATURNINO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por CLEITON ANTONIO SATURNINO, 

em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT LTDA, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 06.03.2017, foi vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 12663343- 

Pág. 1). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 14414775- Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 14414775- 

Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 14144831- Pág. 

1/21). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 

do Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir por 

ausência de requerimento administrativo, haja vista que o referido 

requerimento encontra-se acostado aos autos, no qual consta carimbo de 

recebimento da seguradora requerida. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro inferior direito. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 12576905- Pág. 1/2) boletim de atendimento médico (id. 

12576905- Pág. 3/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 14414775- 

Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 

6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a natureza 

e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente 

invalidez permanente parcial incompleta no membro (inferior esquerdo), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte cinco reais). Portanto, a Requerente faz jus à quantia total de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(06.03.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013547-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICTOR GOMES MOUTINHO (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013547-91.2017.8.11.0041 AUTOR(A): RAFAEL 

VICTOR GOMES MOUTINHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por RAFAEL VICTOR GOES MOUTINHO, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 06.07.2016, foi 

vitimado em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 6859775- Pág. 1). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 9609094- Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 9609094- Pág. 3/4). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 9490332- Pág. 1/21). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 
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vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Da mesma 

forma, a preliminar do principio da causalidade quanto à sucumbência, 

deve ser afastada haja vista que, não está a parte interessada obrigada a 

esgotar a esfera administrativa antes de buscar a prestação da tutela 

jurisdicional, o que lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, 

inciso XXXV), não sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus 

sucumbenciais, respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro inferior direito. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 6758505- Pág. 1/2) boletim de atendimento 

médico (id. 6758505- Pág. 3/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 

9609094- Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (inferior 

direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, a Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(06.07.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012743-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEI GONCALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012743-26.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ALDINEI 

GONCALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por ALDINEI GONÇALVES PEREIRA, em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 30.10.2016, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 6857455- Pág. 1). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 9596153- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 9596153- Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9076023 - Pág. 1/21). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. Afasto 

ainda, a preliminar de carência de ação por ausência do laudo do IML, uma 

vez que, além de se tratar de matéria de mérito, é possível a comprovação 

do grau e da extensão das lesões durante a instrução processual, sendo 

certo que no âmbito judicial inexiste hierarquia de provas, não se 

aplicando, evidentemente, a gradação prevista no art. 5º § 1º, da Lei de 

regência. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

inferior direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 6687045- Pág. 1/2) 

boletim de atendimento médico (id. 6687165- Pág. 3/4), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 9596153 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (inferior esquerdo), de repercussão média, avaliada em 50% de 

70%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 
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permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, a 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no 

que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (30.10.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. 

CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e 

os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, 

nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em 

razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013771-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE NARCISO 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:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013771-63.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIANE 

NARCISO SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por LUCIANE NARCISO SOUZA em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 06.05.2016, foi vitimada em um acidente de 

trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida à gratuidade 

da justiça (id. 1690193- Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 11717395- Pág. 1/24). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 11871104- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 11871104- Pág. 3/4). Oferecida impugnação à 

contestação ( id. 12007537– Pág. 1/13). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida. 2.2 Mérito. 

Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro superior esquerdo. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio boletim de ocorrência (id. 1689836– Pág. 1/3), boletim de atendimento 

médico (id. 1689927– Pág. 1/3), bem como pela pericia médica judicial (id. 

11871104- Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (superior 

direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO SUPERIOR DIREITO 

(A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(06.05.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 
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da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031004-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE ARRUDA (AUTOR(A))

A. L. G. D. A. (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031004-39.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANA LIVIA 

GONCALVES DE ARRUDA, ADRIANO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por ANA LIVIA GONÇALVES 

DE ARRUDA, representado por seu genitor ADRIANO DE ARRUDA em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 03.06.2017, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos. Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (id. 10404553- Pág. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 11681959- Pág. 1/23). 

Impugnação à contestação (id. 12783196- Pág. 1/17). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 12344349, pág. 1). Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 12344349, pág. 2/3). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Não procede também, a alegação 

de que a juntada de “comprovante de residência em nome de terceiro” 

enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois o local da 

residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, sendo certo 

que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em Varzea 

Grande/MT. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial nos membros 

“punho direito”. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 10146153- pág. 5/6), 

boletim de atendimento médico (id. 10146033- pág. 04), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 12344349, pág. 2/3), estando, portanto, atendido 

o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do membro 

punho direito em 25% de 50%, de modo que, nos termos da Lei nº 

11.945/2009, tem-se: MEMBRO PUNHO DIREITO (A) Capital segurado para 

garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional 

do membro: 25%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 

50% (C) = R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz jus à quantia total de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (03.06.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 29 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030457-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030457-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIO 

PEREIRA DE LIMA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação Súmaria de Cobrança 

de Seguro DPVAT proposta por Marcio Pereira Lima em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT. No caso dos autos, 

o comprovante apresentado como requerimento administrativo aponta a 

necessidade de complementação da documentação apresentada, 

conforme se verifica ao final, no item denominado de “Informação”, (Id. nº 

15335091), razão pela qual o aviso de sinistro, por si só, não atende os 

requisitos legais supracitados. A parte autora foi devidamente intimada 

para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil (Id nº 15352543). Por meio da petição 

acostada no movimento Id nº 15736340, a parte autora apresentou o 

mesmo protocolo de recepção de documentos, que aponta expressamente 

o motivo do pedido não ter sido concluído (Id. nº 15737123) É o breve 

relato. DECIDO. Como é cediçõ, no julgamento do RE 631.240 RG/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento 

administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Seguem abaixo os julgados supracitados, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

Mister se faz destacar que a exigência em tela não viola a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal, uma vez que realizar o prévio requerimento 

administrativo não implica na necessidade de se esgotar as vias 

administrativas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário RE 631240. Aliás, sobre o tema já anotou o 

Supremo Tribunal Federal que: “Não existe a necessidade do esgotamento 

das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponto 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)" (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014) No caso dos autos, verifico que, 

muito embora a parte autora tenha, após a determinação de emenda, 

apresentado o requerimento administrativo constante no Id. nº 15737123, 

o referido documento aponta a necessidade de complementação da 

documentação apresentada. Com efeito, ao analisar o documento 

constante na Id. 15737123, constata-se a seguinte mensagem no item 

denominado de “Informação”: “Os documentos abaixo relacionados estão 

pendentes, ficando o prazo de pagamento do sinistro suspenso até a 

complementação do processo”. Como se vê, o documento apresentado 

não comprova a recusa ou omissão da requerida em proceder ao 

pagamento da indenização securitária, mas sim que existe documentação 

pendente para análise do pedido administrativo. Dessa forma, não restou 

evidenciada a negativa ou omissão do pagamento pela seguradora, vez 

que a documentação apresentada apenas indica a existência de 

pendência de apresentação de documento para conclusão do 

procedimento administrativo. Portanto, considerando que a autora não 

comprovou nos autos a realização do pedido administrativo, caracterizada 

está a ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, 

tendo em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que 

justifique a intervenção do Poder Judiciário. Em situação análoga, veja o 

entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. 

JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. RECUSA. NÃO DEMONSTRADA. PROCESSO PENDENTE 

DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. NÃO 

CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA QUE 

SE IMPÕE. É relativa a presunção advinda da declaração de pobreza e, 

por isso, a jurisprudência vem entendendo que o julgador tem o 

poder-dever de indeferir a Assistência Judiciária Gratuita, somente 

quando há evidências de que a parte não necessita dos benefícios. 

Entretanto, inexistindo, nos autos, prova a derruir tal declaração, impõe-se 

a concessão da benesse da justiça gratuita à parte autora, quando essa 
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for pessoa física, como se deu no caso em tela. O Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e 

824.704, passou a entender que, não obstante o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, em casos de cobrança de seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo e, por consequência, a 

recusa de pagamento, para que se configure o interesse de agir, o que, 

frise-se, não se confunde com esgotamento das vias administrativas. Se 

existem documentos pendentes para instrução do procedimento 

administrativo, é forçoso concluir que não se sabe, ainda, se a 

seguradora recusará o pedido de indenização formulado pelo requerente. 

Dessa feita, não restou configurado o interesse de agir, devendo ser 

mantida a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.” 

(TJMG; APCV 1.0035.17.013071-6/001; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 

17/08/2018; DJEMG 28/08/2018). Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Diploma Processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023385-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA APARECIDA DE CAMPOS ALMEIDA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023385-24.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RAISSA 

APARECIDA DE CAMPOS ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

Raissa Aparecida de Campos Almeida em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais. A parte autora foi devidamente intimada para emendar 

a petição inicial, com o fito de acostar aos autos o prévio requerimento 

administrativo, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 14476978). Todavia, 

consoante certificado constante no movimento Id nº 15628604, a parte 

autora deixou de atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte. 

É o breve relato. DECIDO. Ocorre que, no julgamento do RE 631.240 

RG/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Seguem abaixo os julgados 

supracitados, in verbis: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ). 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. (...). É o 

relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo.” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com 

fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de 

outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado 

digitalmente.” (RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

16/10/2014). Anoto que, nos termos dos julgados supra, o requerimento 

administrativo deve ser prévio ao ajuizamento da ação, sendo requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial ajuizada após 03.09.2014. 

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em data posterior à 

supracitada, havendo, portanto, necessidade de prévio requerimento 

administrativo. Ademais, considerando que, por expressa disposição legal 

(art. 5º, § 1º, Lei nº 6.194/74), a seguradora possui prazo para efetuar o 

pagamento da indenização, qual seja, 30 (trinta) dias, é certo que o 

protocolo administrativo deve ser efetivado com, pelo menos, 30 (trinta) 

dias de antecedência ao ajuizamento da demanda. Mister se faz destacar 

que a exigência em tela não viola a garantia constitucional de acesso ao 

Judiciário, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, uma 

vez que realizar o prévio requerimento administrativo não implica na 

necessidade de se esgotar as vias administrativas, conforme reconhecido 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 631240. 

Assim sendo, tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora 

não comprovou o prévio requerimento administrativo, tenho que não restou 

caracterizada pretensão resistida para a necessidade de intervenção 

jurisdicional na cobrança do seguro DPVAT. Dessa maneira, não tendo a 

parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo Diploma Processual. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a 

menos que o credor demonstre que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará 

suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 

98, § 3º, do mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte 
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requerida sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 30 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1019889-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOUZICH COELHO (REQUERENTE)

MEIRIELLEN SANAE FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT0008637A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar as partes para comparecer na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07/12/2018, às 10:00 horas, na Central 

de Conciliação do Fórum de Cuiabá - MT. CUIABÁ, 30 de outubro de 2018. 

JULIENE ALINI ROCHA SILVA BEZERRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

9ª VARA CÍVEL 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030651-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DOS PRAZERES DA SILVA OAB - SP408255 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELI DE SOUZA MARTINS SILVA 14937348736 (RÉU)

ALLAN DA ROCHA SILVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030651-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO VITOR DA SILVA OLIVEIRA RÉU: MARCELI DE SOUZA MARTINS 

SILVA 14937348736, ALLAN DA ROCHA SILVEIRA Vistos etc. No 

decisório 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. Após, compareceu o autor 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. 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: 

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 
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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. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004977-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT0004318A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R B NUNES LEITE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004977-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA EXECUTADO: R B 

NUNES LEITE & CIA LTDA - ME Vistos etc. A o petitório de ID: 10743499, a 

executada, após devidamente citada, apresentou proposta de pagamento 

do crédito exequendo. A exequente manifestou concordância, quanto a 

proposta apresentada. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, 

e, determino a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da 

obrigação, e julgo prejudicado o recurso de apelação interposto às fls. 

271/288. Custas, já antecipadas. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento 

do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja necessidade de 

prosseguimento do feito em decorrência de descumprimento do acordo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010901-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO & CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010901-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS DA CRUZ RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

CARDOSO & CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita . O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Lista de Veículos - Total: 2 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações NTY7232 MT CITROEN/C3 AIRCROSS EXCM 2011 2012 

LUIZ CARLOS DA CRUZ Não ui-button ui-button NPQ4382 MT HONDA/BIZ 

125 EX 2011 2011 LUIZ CARLOS DA CRUZ Sim ui-button ui-button pp1pp 

Ademais, o demandante sequer juntou a declaração de hipossuficiência, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, 

não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é 

o entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 
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GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita bem como o 

pagamento das custas ao final do processo e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029467-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU ALVES DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029467-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISEU ALVES DO NASCIMENTO FILHO RÉU: PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES 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 o autor possui veículo próprio, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Placa Placa Pré-Mercosul 

UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações OBJ0868 MT FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 2013 2014 

ELISEU ALVES DO NASCIMENTO FILHO Sim Ademais, os demandantes 

sequer juntaram a declaração de hipossuficiência, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não colacionaram nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Assim, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do tema, é o 

entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na 

Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 
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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. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019340-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACIA CAVALCANTE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (RÉU)

KARLOS LOCK (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019340-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CACIA CAVALCANTE DE CAMPOS RÉU: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS, KARLOS LOCK Vistos etc. Trata-se de Ação Reparatória por 

Danos Materiais e Morais, ajuizada por Cacia Cavalcante de Campos em 

face de Marco Aurelio Mestre Medeiros e Karlos Lock. Os autos vieram 

conclusos para análise do pedido de emenda a inicial formulado na petição 

de id.15147595, onde postula a demandante pela alteração do valor da 

causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo metade de danos 

materiais e o restante de danos morais. Da análise minuciosa da inicial, 

verifica-se que ação envolve pedidos cumulativos, quais sejam, 

condenação da parte requerida em danos materiais referentes aos 

serviços advocatícios contratados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

bem como nos 30 anos de trabalho que deixou de ganhar a importância de 

R$ 1.953.774,00, e mais danos morais no importe de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). Destarte, não se afigura correta a atribuição de valor 

da causa em R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que é totalmente 

incompatível com o proveito econômico perseguido pela autora. Vale 

ressaltara que é lícito ao juízo alterar o valor da causa de ofício, fulcro no 

disposto no art. 292, §3º do NCPC, o que não é o caso dos autos, visto 

que, àquele indicado na exordial está correto (R$ 2.011.774,00), sendo 

inclusive, autorizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça o parcelamento das 

custas em 10 (dez) parcelas mensais (AI nº 1008304-61.2018.8.11.0000), 

não havendo o que se falar alteração/redução. Nesse sentido, colaciono 

precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO DE 

APEÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VALOR DA CAUSA – 

RETIFICAÇÃO– ART.292, §3º DO CPC - FIXAÇÃO DE HONORARIOS 

ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§2º E 11 DO CPC - PRELIMINAR – OFENSA A 

IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO CONFIGURADA - SEQUESTRO SOJA – 

CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA – DIREITO DE PREFERÊNCIA DA CÉDULA DE 

PRODUTO RURAL – RECURSOS DE FERNANDO PARMA TIMIDATI E 

OUTRO-PARCIALMENTE PROVIDO- C.B.F- DESPROVIDO. A teor do 

disposto no art. 292, §3º, do CPC/2015, o valor da causa deve ser 

corrigido pelo juiz, de ofício, quando não corresponder ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. Não se 

verifica na sentença nenhuma ilegalidade. Pelo princípio do livre 

convencimento motivado (art. 371 CPC), está o juiz livre para apreciar e 

decidir com base nas provas que lhe são apresentadas, desde que o faça 

de forma motivada, conforme preconiza o artigo 93, inciso IX, da 

Constituição Federal. Cabe destacar que CPC/15 suprimiu a necessidade 

de observância do princípio da identidade física do juiz, não havendo 

razão para que se questione a aptidão do julgador originário na apreciação 

da prova. O bem gravado por cédula de produto rural goza de privilégio e 

de proteção especial, Lei n.º 8.929/94. A cédula produto rural gera crédito 

tem garantia real e tem preferência sobre crédito de natureza privilegiada 

especial, ainda que formalizada em data posterior. (Ap 136452/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) 

(destaquei) AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – REVOGAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APRESENTAÇÃO DE PROVA EM 

CONTRÁRIO –NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E O DEPÓSITO PREVISTO 

NO ART. 968, INC. II, DO CPC – VALOR DA CAUSA – ART. 292, §3º, CPC – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto se presume 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui 

o art. 99, §2º, do CPC. Ao contrário do que afirma o autor, a ré apresentou 

documentos que retratam a atual situação patrimonial do postulante à 

concessão da assistência judiciária, demonstrando claramente a ausência 

da condição exigida pela norma processual civil para a concessão da 

assistência judiciária. O art. 292, §3º, do CPC, é suficientemente claro ao 

dispor que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, não 

cabendo qualquer discussão nesse sentido. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) 

(destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de emenda a inicial 

formulado pela autora no id.15147595, e por consequência, DETERMINO a 

intimação da parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 

15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo 

comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da 

guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte autora ADVERTIDA que o não 

cumprimento da ordem implicará no indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC. No mais, cumpra-se o decisório de id. 15477258, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] § 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014645-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJAVA SECRETARIADO EM VENDAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014645-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RÉU: DJAVA 

SECRETARIADO EM VENDAS LTDA - ME Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório de ID n° 15650262 requerendo a 

desistência da presente ação, informando que a não tem mais interesse 

na demanda, requerendo, assim, homologação sem mérito da desistência 

do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar 

a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas já adiantadas. Não tendo sido 

angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1003292-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY IDERLAN PERIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENNER PEREIRA NEVES OAB - GO33307 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003292-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WANDERLEY IDERLAN PERIM REQUERIDO: DOMANI PRIME 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Vistos etc. Verifica-se que 

a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de 

Mato Grosso, uma vez que a parte autora colacionou aos autos 

comprovante de pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais), e, 

conforme consulta ao sitio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (anexo), 

restou verificado que referido valor se trata de tão somente à Custas 

Judiciais – Custas e taxas Finais Remanescentes. Posto isto, DETERMINO 

a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda com o devido recolhimento/apresentação das 

custas e taxas judiciárias iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009254-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVSON PAULO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/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))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1009254-78.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DEIVSON PAULO MARQUES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007693-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007693-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): K. 

MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA RÉU: ATACADAO 

S.A. Vistos etc. Ao ID: 15544771 as partes apresentaram petitório 

informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e 

extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes que possuem poderes 

para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código 

de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito. Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo 

recursal, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020880-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020880-31.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDESON DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento 

de seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado 

pelo perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na 

pessoa de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no 

local designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso em tela, a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas 

vezes consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando 

falta de interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da 

Cooperação. Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por 

abandono da causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – 

EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, 

ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que 

extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa 

(CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não 

cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - 

Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no 

DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 

30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada. Com relação à expedição do alvará, deverá ser observado o 

disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 

03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, 
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monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento de 

depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Sem custas e honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000146-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE RODRIGUES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1000146-88.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

DONIZETE RODRIGUES BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença . Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 18/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033897-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DE JESUS PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033897-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOILSON DE JESUS PEREIRA DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. No decisório 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. Após, 

compareceu o autor, 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 - 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 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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027776-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES FRANCISCO SERPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1027776-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ORIDES FRANCISCO SERPA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Após, 

determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 18/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023633-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO OKADA DE MORAES (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))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1023633-58.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

VIVALDO OKADA DE MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em 

fase de Cumprimento de Sentença Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Após, 

determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011088-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA BEZERRA DANTAS (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1011088-19.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

EDILZA BEZERRA DANTAS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 
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formalidades legais. Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021286-18.2017.8.11.0041
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GILSON ESPOSITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021286-18.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILSON ESPOSITO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015767-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015767-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA CELIA GOMIDE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de Cumprimento de 

Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014006-93.2017.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014006-93.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013528-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI OLIVEIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013528-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODINEI OLIVEIRA FARIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021572-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA HENRIQUE MIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021572-93.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA APARECIDA HENRIQUE MIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em 

fase de Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 
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Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026407-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FARIAS MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026407-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE FARIAS MOTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de Cumprimento de 

Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012225-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012225-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS SOUZA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029386-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILIZEU CHOMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO(A))

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT0021007A-O (ADVOGADO(A))

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora para JUNTAR AOS AUTOS 

COMPROVANTE de pagamento da DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001059-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR BIANCHIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1001059-07.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

VOLMIR BIANCHIM RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1024396-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

MARCI FERRI CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINO FRIZON (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora para JUNTAR AOS AUTOS 

COMPROVANTE de pagamento da DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020529-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA PEREIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020529-24.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SEBASTIANA MARIA PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada 

comparece aos autos ao Id: 15764202 comprovando que efetuou, 

voluntariamente, o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Diante disso, determino a intimação da parte credora para manifestar sua 

concordância com o valor depositado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após, em caso de anuência, desde já, autorizo a expedição de 
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alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta a ser indicada nos autos na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 36/2012 - CGJ. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada e efetuado o levantamento/transferência do valor, com fulcro 

no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO EXTINTO o 

processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017147-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR JOSE DE OLIVEIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017147-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDECIR JOSE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por VALDECIR JOSE DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

ao Id: 15389814. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019688-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ARRUDA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019688-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO ARRUDA LIMA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por 

LEANDRO ARRUDA LIMA em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente 

ao Id: 15861895. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas 

as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005659-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT0004111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005659-37.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEONISIA 

N N BARROSO - ME RÉU: REDECARD S/A Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório retro requerendo a desistência da 

presente ação, informando que a não tem mais interesse na demanda, 

requerendo ,assim, homologação sem mérito da desistência do feito. De 

acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026503-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO: Impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

apresentar nos autos comprovante de pagamento da diligência do oficial 

de justiça, NO PRAZO DE 05 DIAS, ante à proximidade da audiência, 

visando a expedição do competente mandado, uma vez que no movimento 

n. 11245064 o parte se refere a um comprovante juntado no PEA em 

processo diferente deste e utilizando sistema equivocado, uma vez que o 

peticionamento de processos do sistema PJE devem ser efetivados neste 

sistema apenas e não via PEA, que é para processos físicos apenas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012386-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DORTA BALESTRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012386-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLI DORTA BALESTRE RÉU: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 

LTDA Vistos etc. No decisório de ID n. 14121019 de fevereiro de 2018 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. Apenas em 

setembro de 2018, a autora compareceu aos autos pugnando pelo prazo 

de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas, o que foi atendido pelo 

juízo a luz da primazia da decisão de mérito. Após, compareceu a autora, 

por meio do petitório retro, pleiteando pela reconsideração da decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça gratuita que data de fevereiro. 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 - 
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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 

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 
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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, 25/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037122-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DANIELA DE FARIA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1037122-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CAMILA DANIELA DE FARIA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Processo em fase de 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016498-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITO BENEDITO OJEDA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016498-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANITO BENEDITO OJEDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cobrança de Seguro 

Obrigatório. No decisório anterior, verificado o defeito na representação 

processual, determinou-se a intimação do autor a fim de que fosse 

sanado, em consonância ao princípio da primazia da decisão de mérito.. 

Transcorreu o prazo sem manifestação do autor. É o relatório. Decido. 

Conforme se vislumbra, embora devidamente intimada para regularização 

da representação processual, uma vez que o autor não é alfabetizada – e 

outorgou procuração por instrumento particular, deixou transcorrer o 

prazo sem sanar o vício processual. Posto isso, o acolhimento da 

preliminar da contestação é medida que se impõe. Neste sentido, é o 

entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense de 

que compete ao advogado da parte para cumprir as determinações 

exaradas pelo juízo, bem como que ante a inércia a extinção do feito sem 

resolução do mérito, é medida imperativa, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - NÃO RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e sendo 

determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da 

parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa. 

(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). 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. 1. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 2. 

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. 

(TJMT - Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018). Além disso, o entendimento desta corte é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para regularização de 

vício processual como por exemplo custas, 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 

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) Assim, diante da ausência da ausência de regularização 

processual, sendo evidende a falta de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, ACOLHO A PRELIMINAR DE 

DEFESA e JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no que dispõe o art. 485, IV do Código de Processo Civil. Sem 

custas por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita. Condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor da causa (art. 85 § 2º, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade. 

P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26/10/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029482-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 168 de 537



ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029482-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recolhida as custas, recebo 

o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 às 

09h30min , nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001020-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRENDA HIULLYE LEMOS DE SOUZA RÉU: CONENGE CONSTRUCAO 

CIVIL LTDA 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. Após, compareceu o autor, retro, 

pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da 

justiça gratuita ou deferimento de custas ao final, que equipara-se 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. Ademais, denota-se que a sua última remuneração 

corresponde a um valor considerado acima da média nacional, além disso 

as custas e taxas iniciais da presente demanda são consideradas 

mínimas. 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 
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INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

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. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 26/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1000386-14.2017.8.11.0041 FABIANO DA SILVA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 170 de 537



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
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(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1026807-41.2017.8.11.0041 THAIS DA SILVA TRINDADE RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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 
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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: 1024142-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WAGNO JESUS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1024142-86.2016.8.11.0041 CARLOS WAGNO JESUS DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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: 1021482-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA HELENA MARTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021482-22.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRA HELENA MARTINI RÉU: CX CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

ajuizada por SANDRA HELENA MARTINI contra CAIXA CONSTRUÇÕES 

LTDA. Designada audiência de conciliação, as partes não se compuseram 

amigavelmente (id.10247387), tendo a demandada apresentado 

contestação (id.10585679), aduzindo as matérias de defesa, arguindo 

dentre outras, a preliminar de Cláusula de Compromisso Arbitral – Extinção 

da Ação – Artigo 485, VII, do CPC. Em análise ao contrato que embasa a 

demanda, verifica-se que as partes pactuaram cláusula de compromisso 

arbitral (décima primeira – ID. 4267617) O artigo 1º da Resolução n. 

11/2017/TP, dispõe sobre a competência para processar e julgar Conflitos 

em decorrência da Lei de Arbitragem: “Artigo 1º - Redefinir a competência 

das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, 

Sinop e Várzea Grande, outorgando competência para o processamento 

de cartas precatórias, conforme segue: 4ª Vara Cível – (Antiga 21ª V. 

Cível) Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo 

sumário e cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª 

Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante distribuição 

alternada e igualitária com a 5ª Vara Cível, os conflitos decorrentes da Lei 

de Arbitragem. 5ª Vara Cível Processar e julgar os feitos cíveis em geral, 

inclusive processo sumário e cartas precatórias cíveis de sua 

competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 4ª, 6ª, 

7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante 

distribuição alternada e igualitária com a 4ª Vara Cível, os conflitos 

decorrentes da Lei de Arbitragem” Nesses casos, a competência para 

processar e julgar é inerente as 4ª e 5ª Varas Cíveis de feitos gerais. No 

mesmo sentido colaciono recente julgado do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: “APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - RESOLUÇÃO Nº 05/2015/TP 

– COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR 

PRIVATIVAMENTE OS CONFLITOS DECORRENTES DA LEI DE 

ARBITRAGEM – REGRA DE NATUREZA ABSOLUTA - PRELIMINAR 

ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. A 

Resolução nº 05/2015/TP do TJMT determinou que compete privativamente 

à 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá processar e julgar os conflitos 

decorrentes da Lei de Arbitragem. A competência em razão da matéria tem 

natureza absoluta e pode ser alegada a qualquer tempo, devendo, 

inclusive, ser declarada de ofício (artigos 62 e 64, §1º, do CPC)”. (Ap 

120613/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017) Destaquei. Todavia, inobstante os argumentos do demandado, 

tem-se que não é o caso de extinção do feito, mas sim de remessa dos 

autos ao Juízo competente. Feitas essas considerações, acolho a 

preliminar para DECLINAR a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor da 4ª ou 5ª Vara Cível da 

Capital, devendo estes autos ser remetidos ao cartório distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. Anote-se, 

inclusive na distribuição, intimando-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022635-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE BETTIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022635-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: FELIPE BETTIO Vistos etc. 

Da análise da exordial, bem como em consulta ao sistema Renajud restou 

verificado que o veículo objeto da demanda se encontra em nome do irmão 

do requerido, qual seja o Sr. Guilherme Bettio, diante disso, somente o 

mesmo poderá proceder com a transferência do automóvel, necessária 

assim sua inclusão no polo passivo da demanda. Posto isto, DETERMINO a 

intimação da parte autora na pessoa de seu procurador, para que no 

prazo de 15 dias emende à inicial, procedendo com a inclusão de 

GUILHERME BETTIO no polo passivo do feito, sob pena de extinção. Após, 

volvam me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018014-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUHAMAD OMAR DAHBOUR (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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018014-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MUHAMAD OMAR DAHBOUR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento c/c Pedido Liminar proposta por MUHAMAD 

OMAR DAHBOUR em face de REDE ENERGISA S/A, devidamente 

qualificados nos autos. O autor narra que é consumidor dos serviços e 

produtos oferecidos pela Energisa S/A. Aduz que passou por grandes 

problemas financeiros, estes agravados por problemas de saúde, que 

impossibilitaram suportar as despesas ordinárias da família, chegando a 

ter cortado seus telefones, o fornecimento de água e energia elétrica, 

entre tantas outras necessidades. Alude ter feito conjuntamente com sua 

família, um planejamento financeiro, bem como tem se esforçado para 

adimplir com as obrigações vencidas e vincendas. Explana que quando 

procurou a concessionária ré em dezembro de 2017, com o fito de propor 

acordo, sendo proposto o montante de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 

reais) e parcelamento do restante, o que restou negado em virtude de ser 

dito pela demandada que seria impossível acordo com o valor 

supramencionado de entrada. Sustenta que se envolveu em um acidente 

automobilístico e teve que dispor do dinheiro que havia separado para o 

referido o acordo. Expõe que não desistiu de compor com a reclamada na 

tentativa de regularizar sua situação, sendo tentado acordo com a 

assessoria jurídica via e-mails, contudo sem acordo, uma vez que foi 

proposto pela requerida o importe de R$ 2.157,00 (dois mil cento e 

cinquenta e sete reais) a título de entrada, somados a mais 24 (vinte e 

quatro) parcelas no valor de R$ 911,78 (novecentos e onze reais e 

setenta e oito centavos), totalizando o montante de R$ 20.039,72 (vinte mil 

trinta e nove reais e setenta e dois centavos), uma vez que seu débito 

perfazia o valor de R$ 17.454,00 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta 

e quatro reais). Elucida que também houve tentativa de acordo junto ao 

PROCON, sendo que mais uma vez não houve proposta que fosse 

possível para o mesmo. Pugna em sede de antecipação de tutela pelo 

restabelecimento de seu fornecimento de energia elétrica, bem como pelo 

parcelamento de seu débito, mediante a consignação do valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) em primeira parcela, o montante de R$ 454,00 

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais) na data de 28/07/2018 e 64 

parcelas no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Por meio do 

decisório de ID. 13830275 foi indeferida a assistência judiciária gratuita, 

sendo determinada a intimação da parte autora para recolher as custas e 

taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias. Ao movimento de ID. 

13874100 comparece o requerente pleiteando pela reconsideração da 

decisão supramencionada. Mediante petitórios e documentos de Ids. 

13886116 a 15773540 é consignado pelo demandante os valores de R$ 

1.000,00 (mil reais), R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) e 

R$ 252,50 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) 

respectivamente. É o Relatório. Decido. Ação de Consignação em 

Pagamento c/c Pedido Liminar proposta por MUHAMAD OMAR DAHBOUR 

em face de REDE ENERGISA S/A, devidamente qualificados nos autos. · 

DA RECONSIDERAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA Sabe-se que para 

insurgência contra decisão judicial só há uma via possível, o recurso 

(afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 
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manifestação dos Tribunais Superiores. Neste norte, já decidiu o Egrégio 

STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO 

OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) Destaquei. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

A despeito das considerações acima, quanto aos benefícios da 

Assistência Judiciária, alegando a parte necessidade do benefício 

mediante afirmação e subsistindo motivos que demonstrem a sua 

desnecessidade, como o caso dos documentos apresentados, é de se 

conceder o benefício. Sobre a assistência judiciária, dispõe o artigo o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: “LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;” Posto isso, de acordo com as considerações supra, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender os 

requisitos legais. · DA TUTELA ANTECIPADA Sobre o instituto da tutela 

antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da 

tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A respeito do 

tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em 

Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso 

reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de energia 

elétrica. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a 

necessidade de transparência nas informações prestadas ao consumidor 

há também que destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, 

as lições do art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 

Destaquei. Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se 

apresenta a fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior 

vulnerabilidade e perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além 

disso, a clareza de informações quanto ao bem ou serviço fornecido é 

uma das máximas atinentes à boa relação entre as partes. In casu, o autor 

narra ter passado por grandes problemas financeiros, os quais foram 

agravados por problemas de saúde, sendo referidas circunstâncias 

causaram na impossibilidade de suportar as despesas ordinárias de sua 

família, o que acarretou no corte de algumas necessidades, inclusive o 

fornecimento de energia elétrica. Alude ter tentando várias vezes entrar 

em um acordo juntamente a concessionária requerida, contudo as 

tentativas resultaram inexitosas, visto às propostas não serem possíveis 

de seu adimplemento por parte do autor. Pugnando assim pelo 

restabelecimento do fornecimento de energia, bem como pelo 

parcelamento de seu débito por meio de consignação em pagamento nos 

autos. Da análise dos autos o autor colaciona por meio do ID. 13826260, 

Histórico de Contas por meio do qual na presente sede de cognição resta 

demonstrado o valor do débito do reclamante para com a reclamada. 

Ademais, trouxe em sua exordial, diversas tentativas de composição de 

acordo extrajudicialmente, por meio de e-mails (13826247), 

Comparecimento ao mutirão da Energisa (ID. 13826273). Sendo assim, 

inicialmente possível se verificar a probabilidade de direito, uma vez que o 

autor não se nega a pagar seu débito, contudo necessário se faz um 

parcelamento que o mesmo possa suportar. A demonstração do perigo de 

dano reside na relevância do bem tutelado por ser um serviço 

indispensável e essencial à sobrevivência humana, ademais, a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica traz grande instabilidade e limitações 

nas atividades cotidianas da requerente e de sua família. Sobre o assunto, 

o Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento de que a ilicitude da 

interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica por dívida pretérita, uma vez que há outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. Em caso análogo, colho a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: QUARTA CÂMARA 

C Í V E L A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  N º 

1002702-89.2018.8.11.0000AGRAVANTE: ARALI PEREIRA DA 

SILVAAGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“(...) por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento 

do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de 

débito antigo.” (REsp 1658348/GO).A inscrição em órgãos restritivos de 

crédito é direito do credor quando não apresentados nos autos elementos 

suficientes que demonstrem, de início, a inexistência da dívida. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018). No que tange ao 

parcelamento da dívida, é disciplinado pela agência regulamentadora, 

devendo ser realizado, uma vez que a quantidade mínima de parcelas são 

03 (três), inexistindo previsão quanto ao número máximo, ademais é 

vedada a suspensão do serviço em caso de inadimplência do 

parcelamento, visto que se trata de débito pretérito, conforme dita o Artigo 

172, §2º da Resolução 414/2010-ANEEL. Sobre o tema, eis o entendimento 

desta corte: REVISÃO DE CONTRATO – CONSUMIDOR - ENERGIA 

ELÉTRICA – ENTIDADE FILANTRÓPICA - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO 

DÉBITO E MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - 

DEFERIMENTO DA PRETENSÃO – CABIMENTO - ART. 118 DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – CORTE NO 

FORNECIMENTO – MEDIDA INCABÍVEL SE RELACIONADA A DÉBITOS 

PRETÉRITOS – RECURSO DESPROVIDO. O parcelamento do débito de 

energia elétrica é medida excepcional, decorrente do juízo de equidade, e 

visa proporcionar o cumprimento da obrigação, pelo consumidor, e dar 

força ao princípio da razoabilidade, em especial por se tratar de entidade 

filantrópica, que sobrevive de doações. O parcelamento do débito de 

energia elétrica é disciplinado pela agência reguladora competente e deve 

ser realizado, observando-se a quantidade mínima de parcelas (03), 

inexistindo, na normativa, previsão quanto ao número máximo de parcelas 

possíveis.É incabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço essencial, uma vez que o entendimento jurisprudencial 

sedimentado pela Corte Superior no sentido de que a adoção dessa 

medida é inviável com base em débitos pretéritos não pagos.(Ap 

77292/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016). 

Destaquei. Acerca de casos análogos, colho a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE PARCELAMENTO 

DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO DÉBITO REFERENTE 

AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA PARA EVITAR O INADIMPLEMENTO, TENDO 

EM VISTA AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CONSUMIDORA. EQUIDADE. 

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95. VEDADO O 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DO DÉBITO 

PARCELADO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007894967, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 28/08/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 174 de 537



71007894967 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

28/08/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/08/2018). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. CABÍVEL O 

PAGAMENTO DO DÉBITO ATRASADO DE FORMADA PARCELADA. 

PRECEDENTES DESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007347172, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 12/12/2017).(TJ-RS - Recurso Cível: 

71007347172 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 12/12/2017, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

13/12/2017) Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à 

empresa requerida. Com essas considerações, observado os requisitos 

do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que a 

requerida RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC n° 

6/2097705-4, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como se ABSTENHA 

efetuar novo corte do fornecimento em virtude dos débito debatidos neste 

feito, sob pena de multa. Ademais, DEFIRO o depósito judicial da dívida 

pretérita discutida na presente demanda, devendo ser comprovado 

mensalmente nos autos, sob pena de indeferimento da medida, ficando 

desde já autorizado o seu levantamento em favor da requerida. Por fim, 

ciente a autora que o inadimplemento das faturas que se surgirem quando 

do cumprimento da tutela, acarretará a suspensão do serviço pela 

requerida. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 29/01/2019 às 11h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034101-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALIS ROBERTO LIMA ALENCAR (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034101-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TALIS ROBERTO LIMA ALENCAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi 

encaminhado equivocadamente a este juízo, pois foi distribuído por 

dependência aos autos n° 1032496-32.2018.811.0041 em tramite na 7ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Com essas considerações, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

da 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037637-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JOANNA CABRAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1037637-32.2018.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAMILA JOANNA CABRAL RÉU: 

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer para cumprir dever político – 

constitucional com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por CAMILA 

JOANNA CABRAL, em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara da Fazenda Pública), a 

demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 9ª Vara Cível. 

Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma 

das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1025677-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO PARQUE PANTANAL III (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034099-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MOREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034099-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PAULO MOREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi 

encaminhado equivocadamente a este juízo, pois foi distribuído por 

dependência aos autos n° 1032571-71.2018.811.0041 em tramite na 7ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT. Com essas considerações, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

da 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033964-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BALDUINO DE ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033964-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: GIOVANI BALDUINO DE 

ARAUJO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO COBRANÇA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. 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 
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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 cartão de crédito 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.” No caso em tela a competência para 

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. Intime-se. Cumpra-se, com as baixas e anotações 

necessárias. Cuiabá, 16/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029556-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029556-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recolhida as custas, recebo 

o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 04/12/2018 às 

10h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035330-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035330-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: JOSE CHARBEL MALOUF Vistos 

etc. Trata-se de Ação e Cobrança de Cartão de Crédito. Como se verifica 

dos autos, o litígio versa sobre débito decorrente de cartão de Crédito. 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 financiamento 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 cartão de crédito. Nesse sentido já pronunciou a 

jurisprudência: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

MONITÓRIA - CARTÕES DE CRÉDITO - COMPETÊNCIA PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, 

§ 1º, DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - CONFLITO ACOLHIDO - 

COMPETÊNCIA DECLINADA. Depreende-se dos autos que a discussão se 

cinge em determinar a Vara Especializada de Direito Bancário como 

competente para o processamento e julgamento da ação monitória aviada 

por BB - Administradora de Cartões de Crédito S/A. No caso dos autos, a 

definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário, 

como para qualquer outra vara especializada, faz-se de modo expresso 

pela indicação da matéria que lhe atine, a qual no caso em apreço versa 

sobre cartões de crédito. Se a matéria que diz respeito a cartões de 

crédito, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário o 

processamento da ação monitória, conforme determinação prevista no § 

1º., do inciso I, do artigo 1º, do Provimento n. 04/08/CM. Conflito acolhido 

para declarar a competência da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário 

da Capital. (CC 33912/2009, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/10/2009, Publicado no DJE 11/11/2009) “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

CARTÃO DE CRÉDITO – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – ARTIGO 1º, § 1º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. Exegese do 

disposto no artigo 1º, § 1º, do Provimento 04/2008/CM, quando a causa 

versar sobre questão correlacionada com cartão de crédito, a 

competência fixa-se nas Varas Especializadas de Direito Bancário.” (TJMT 

- CC 7038/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014) destaquei. “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LIDE DE 

NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E 

JULGAMENTO - JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, § 1º DO 

PROVIMENTO Nº 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE. Compete a Vara 

Especializada de Direito Bancário processar e julgar Ação de Execução, 

conforme previsão contida no artigo 1º, §1º do Provimento n.º 04/2008 do 

Conselho da Magistratura deste Sodalício.” (CC 152848/2014, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015) destaquei. “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO MONITÓRIA - CARTÕES DE 

CRÉDITO - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - 

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL 

- APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, § 1º, DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - 

CONFLITO ACOLHIDO - COMPETÊNCIA DECLINADA. Depreende-se dos 

autos que a discussão se cinge em determinar a Vara Especializada de 

Direito Bancário como competente para o processamento e julgamento da 

ação monitória aviada por BB - Administradora de Cartões de Crédito S/A. 

No caso dos autos, a definição da competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário, como para qualquer outra vara especializada, faz-se de 

modo expresso pela indicação da matéria que lhe atine, a qual no caso em 

apreço versa sobre cartões de crédito. Se a matéria que diz respeito a 

cartões de crédito, é da competência das Varas Especializadas em Direito 

Bancário o processamento da ação monitória, conforme determinação 

prevista no § 1º., do inciso I, do artigo 1º, do Provimento n. 04/08/CM. 

Conflito acolhido para declarar a competência da 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Capital.” (TJMT - CC 33912/2009, DR. ANTÔNIO 
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HORACIO DA SILVA NETO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2009, Publicado no 

DJE 11/11/2009) destaquei. “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – 

HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1º, § 1º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM 

– CONFLITO IMPROCEDENTE. O art. 1º, I, § 1º, do Provimento nº 

004/2008/CM, atribui à Vara Especializada de Direito Bancário competência 

para processar e julgar demandas que envolvem a matéria referente à 

cartão de crédito.” (TJMT - CC 91611/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/02/2014) destaquei. 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 deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de competência em 

direito bancário desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a 

remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório 

distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. 

Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036154-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036154-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MIGUEL DIAS DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DO REGIME GERAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL Vistos etc. Dá análise da missiva, nota-se que se 

faz oriunda de ação nitidamente de competência oriunda das Varas de 

Fazenda Pública, tendo em vista que o INSS figura no polo passivo. A 

resolução supramencionada, atribuiu às Varas Especializadas de Fazenda 

Pública a competência dos processos decorrentes de feitos em geral da 

Fazenda Estadual e cartas precatórias de sua competência. O artigo 1º da 

Resolução nº 11/2017/TP estabelece: “Art. 1º - Processar e julgar os 

feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, bem como as cartas 

precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. Portanto, 

com fundamento no artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar a presente ação, em favor de uma 

das Varas de Fazenda Pública 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, 22/10/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1036200-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036200-53.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DENISE DE OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Dá análise da inicial, nota-se que a ação é nitidamente de competência 

oriunda das Varas de Fazenda Pública, tendo em vista que o Estado figura 

no polo passivo. A resolução supramencionada, atribuiu às Varas 

Especializadas de Fazenda Pública a competência dos processos 

decorrentes de feitos em geral da Fazenda Estadual e cartas precatórias 

de sua competência. O artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP estabelece: 

“Art. 1º - Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública. Portanto, com fundamento no artigo 1º da 

Resolução nº 11/2017/TP, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

a presente ação, em favor de uma das Varas de Fazenda Pública 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, 22/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 395772 Nr: 30712-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA 

MINUANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MAISA MARQUES PELETT - 

OAB:OAB/MT 11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 760040 Nr: 12376-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE CLYDE NOBRE CAVALCANTE

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO CATALDO - 

OAB:140.465 MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Certidão de Crédito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869327 Nr: 9046-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA GONÇALVES POMPERMAYER FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DÉBORA 

GONÇALVES POMPERMAYER FRANÇA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente às fls. 203.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 8847-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES MS S/A - TELEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSE - CAMARGO SISTEMA E ENGENHARIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO F. PAES DE BARROS - 

OAB:50.371 SP

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para comprovar sobre a 

distribuição da Carta Precatória, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1306849 Nr: 10057-44.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDG, TDG, AMARÍLIO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA 

GONÇALVES PEREIRA

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

LAÉRCIO GASPERINI

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

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 788394 Nr: 47836-43.2012.811.0041

 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: ANA LUIZA CANAVARROS CALDART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALESCA OLAVARRIA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:13.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa para o (a) requerido (a), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC sendo que ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC.P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1037150-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DANHONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037150-62.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOICE DANHONI EXECUTADO: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI Vistos etc. 

Verifica-se que o presente processo foi encaminhado equivocadamente a 

este juízo, pois se trata de Cumprimento de Título Judicial, distribuído por 

dependência aos autos de n° 23140-20.2018.811.0042 – Código 531339, 

em tramite perante a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica Contra 

a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT. Com essas considerações, conheço 

a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

1ª Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca 

de Cuiabá-MT, para onde determino a remessa deste feito, com as 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037637-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JOANNA CABRAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1037637-32.2018.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAMILA JOANNA CABRAL RÉU: 

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer para cumprir dever político – 

constitucional com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por CAMILA 

JOANNA CABRAL, em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara da Fazenda Pública), a 

demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 9ª Vara Cível. 

Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma 

das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT0010369A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

K. DA SILVA SOUZA - ME (RÉU)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (RÉU)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036250-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036250-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDVALDO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: 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: 1001006-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAISLADA PORTILHO ACOSTA (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))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036250-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES DOS SANTOS (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)

 

DESPACHO Processo: 1036250-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDVALDO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034608-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/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))

 

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: 1038480-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA MARTINS (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 Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036240-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL BEZERRA DE SA (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 Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011866-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS APARECIDO DUARTE (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 
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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: 1004565-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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: 1026335-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEILLER CARDOSO ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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: 1033659-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI RODRIGUES AVELINO DA COSTA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033659-81.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROZINEI RODRIGUES AVELINO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ROZINEI RODRIGUES 

AVELINO DA COSTA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 26/08/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, existência de 

regra específica sobre a matéria, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ROZINEI RODRIGUES AVELINO DA COSTA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão esquerda de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, 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 
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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 da 

mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 11 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016172-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEROSA PRADO E 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:

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: 1012331-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DOS ANJOS PEREIRA (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))

 

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: 1001809-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QPRAZER DE ROSS PAULINO PIMENTA (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 Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009191-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RAMOS MESTRE (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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022796-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (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))

 

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 
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contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034905-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA 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:

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036390-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERREIRA GIMENEZ (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 Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035603-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA COSTA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000072-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001345-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA COSTA (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 os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLLENY OLIVEIRA RIBEIRO (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 os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014911-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DOS SANTOS JACOB (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014911-35.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS PAULO DOS SANTOS JACOB RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MARCOS PAULO DOS 

SANTOS JACOB, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 08/07/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no montante de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, 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 nexo de 

causalidade entre a suposta lesão e o 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, 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 
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Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 08/07/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MARCOS PAULO DOS SANTOS JACOB apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%; totalizando 35% sobre o valor 

máximo indenizatório. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008645-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE VITORIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/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))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 
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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: 1038576-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOFFA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS 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, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037075-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARAUJO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037075-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIO ARAUJO RAMOS REQUERIDO: COPACEL INDUSTRIA 

E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA Vistos. Designo o dia 

11/02/2019, às 08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037075-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARAUJO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1037075-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FABIO 

ARAUJO RAMOS REQUERIDO: COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CALCARIO E CEREAIS LTDA Vistos. Designo o dia 11/02/2019, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017817-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE LATICINIOS LACBOM S/A (RÉU)

MAURA FERNANDES DE SOUZA - ME (RÉU)

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO 

GROSSO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008413-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

DOMINGOS DIVINO DE CAMPOS FILHO OAB - 040.458.031-90 

(REPRESENTANTE)

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: 1008413-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIELY VITORIA DE CAMPOS MELO REPRESENTANTE: DOMINGOS 

DIVINO DE CAMPOS FILHO 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
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008413-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

DOMINGOS DIVINO DE CAMPOS FILHO OAB - 040.458.031-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1008413-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIELY 

VITORIA DE CAMPOS MELO REPRESENTANTE: DOMINGOS DIVINO DE 

CAMPOS FILHO 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: 1034586-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA LAURA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Intimem-se as partes para ratificarem os atos praticados perante a 

Justiça Federal, no prazo de quinze dias. E na oportunidade, visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), as partes deverão: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036762-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por João Pedro Silva, em desfavor de Vivo 

Telefônica Brasil S/A, afirmando que teve seu nome lançado nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de 

débito existente junto a Requerida, entretanto, assevera que jamais 

adquiriu qualquer produto/serviço e que a dívida cobrada é indevida. Diz 

que em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes 

prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado 

no mercado. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se não ser possível o atendimento de tais 

pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária a realização 

de perícia grafotécnica para comprovar que o contrato realmente não foi 

assinado pelo autor, conforme afirmado na inicial. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. E quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação aos requeridos, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 05/02/2019, às 12h00min 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 
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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 CPC, 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003862-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003862-26.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SIMONE MARIA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. SIMONE MARIA 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 16/09/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor mensurado em perícia 

médica, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, os efeitos da revelia, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido 

administrativo, ausência de documentos essenciais à regulação do 

sinistro, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, discorre sobre os valores da indenização, a forma de 

pagamento, manifesta acerca do laudo pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) A parte 

ré alega, ainda, a ausência de documentos essenciais a regulação do 

sinistro, argumentando que os documentos pessoais do autor juntados 

aos autos estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação não prospera, 

tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que é possível 

fazer a leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito a preliminar 

arguida. Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 16/09/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que SIMONE MARIA DE SOUZA 

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, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

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 a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 

8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 24 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1037777-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA RIBEIRO DE CASTRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEFANI DE CASTRO GOMES OAB - MT21514/O (ADVOGADO(A))

JARY GOMES FILHO OAB - 366.366.907-63 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL RENY GONCALVES DA SILVA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037851-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE CARNE DOM AQUINO (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037851-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LENIRA RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: CASA DE CARNE 

DOM AQUINO, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Considerando que o comprovante de renda juntado 

refere-se ao ano de 2016, intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos atuais que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como holerite, etc., ou recolher 

as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento. Além disso, esclareça o motivo pelo qual deixou de 

assinar a procuração, tendo em vista que seu documento pessoal juntado 

consta assinado, ou junte a procuração devidamente assinada, no mesmo 

prazo referido acima, também sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 
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Cuiabá - MT, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037763-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037763-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LENIRA RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: 

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Considerando que o comprovante de 

renda juntado refere-se ao ano de 2016, intime-se a parte autora para, 

nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos atuais que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como holerite, etc., 

ou recolher as custas de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento. Além disso, esclareça o motivo pelo qual deixou de 

assinar a procuração, tendo em vista que o documento pessoal juntado 

consta assinado, ou junte a procuração devidamente assinada, no mesmo 

prazo referido acima, também sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037825-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037825-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LENIRA RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: LOJAS 

AMERICANAS S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. 

Considerando que o comprovante de renda juntado refere-se ao ano de 

2016, intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos atuais que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como holerite, etc., ou recolher as custas de distribuição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Além disso, 

esclareça o motivo pelo qual deixou de assinar a procuração, tendo em 

vista que o documento pessoal juntado consta assinado, ou junte a 

procuração devidamente assinada, no mesmo prazo referido acima, 

também sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031881-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE MONTE LIBANO DE CUIABA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a petição da ré 

de Id. 16019915 e realizar as diligências que lhe competem para o 

cumprimento da liminar, no prazo de cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000713-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FABRICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000713-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO FABRICIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. BRUNO FABRICIO DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/06/2017, 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 apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, inépcia da inicial devido à ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, regulação pendente do 

requerimento administrativo, falta do interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega 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, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que há 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, a saber, o 

boletim de ocorrência, entretanto, este assunto será analisado com o 

mérito, por com ele se confundir. Quanto à alegação de falta de interesse 

de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, bem como 

pela pendência de regulação, não prosperam, nos termos do entendimento 

já consolidado de que se houve contestação, a questão restou 
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controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento fundamental à instrução da 

petição inicial, entretanto, consta ID 11372961 a presença do referido 

documento. Além disso, 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 ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 11/06/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que BRUNO FABRICIO DA SILVA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 
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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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

26 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1036957-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT0013288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SERRANO DE SOUZA (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda. em 

desfavor de Cézar Serrano de Souza, aduzindo que é proprietário de um 

imóvel localizado no loteamento Recanto do Sol, nesta Capital e que em 

meados de 2016 tomou conhecimento de que a Imobiliária Petrópolis o 

vendeu, “ilegalmente”, para o requerido, e este, mesmo depois de 

notificado, se recusa em desocupar o bem. Requer a concessão da tutela 

de urgência para que seja determinado ao requerido a desocupar 

imediatamente o imóvel, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já que a autora afirmou 

que tomou conhecimento da possível invasão em 2016, entretanto, ajuizou 

a demanda apenas agora. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte autora. Designo o dia 05/02/2019, às 

12h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037808-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE SOUZA 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037808-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDEIR DE SOUZA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, 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, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037808-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE SOUZA 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)

 

DESPACHO Processo: 1037808-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VALDEIR DE SOUZA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, 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 
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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, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037818-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL EDEVALDO RAMOS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037818-33.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JONIL EDEVALDO RAMOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, 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, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037818-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL EDEVALDO RAMOS (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)

 

DESPACHO Processo: 1037818-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JONIL 

EDEVALDO RAMOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, 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, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037685-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA JOSEFA DE CAMPOS (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: 1037685-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIDIA JOSEFA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, às 11h44min 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, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037685-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA JOSEFA DE CAMPOS (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: 1037685-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LIDIA 

JOSEFA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, às 11h44min 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, § 
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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, 30 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037850-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO NORBERTO DA 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037850-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CATARINO NORBERTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037850-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO NORBERTO DA 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)

 

DESPACHO Processo: 1037850-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CATARINO NORBERTO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/01/2019, às 12h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007567-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDERSON DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. EVANDERSON DOS SANTOS 

CAPELLI DE JESUS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 03/10/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, princípio da causalidade e 

a sucumbência autoral, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência não ter sido apresentado. No mérito, impugna 

os documentos juntados, alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, manifesta acerca do laudo 

pericial, discorre sobre os valores da indenização, a forma de pagamento, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, constitucionalidade 

das alterações na lei do seguro DPVAT, necessidade de prova pericial, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica 

para fins de conciliação e a manifestação 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) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, 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: 
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“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência não ter 

sido apresentado, os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil 

estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a 

regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo 

que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo, com 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar 

seu endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que 

não exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré ainda impugna os documentos juntados, alegando 

para tanto que as assinaturas constantes nos documentos são 

evidentemente diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, 

tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que a diferença 

presente nas assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada 

no momento, levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada 

documento. Além disso, a parte ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 03/10/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que EVANDERSON DOS SANTOS 

CAPELLI DE JESUS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

mão direita 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 da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 
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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$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

27 de setembro 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 DESPACHO Processo: 1027665-72.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: AUGUSTO MARCIO LEITE VIRGOLINO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. 

Considerando que o feito não foi saneado até o momento, nos termos do 

art. 329, II do CPC, intime-se a requerida para se manifestar sobre pedido 

da autora de ID 15906357, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 30 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 DESPACHO Processo: 1037935-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELTON BARBOSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já firmado no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. A 

propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

30 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035732-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGREIDACIL REVELES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Agredacil Reveles Costa, 

em desfavor de Integração Transportes Ltda., afirmando que em 

05/04/2018, utilizava o serviço de transporte público fornecido pela 

empresa ré, e ao descer do veículo, o motorista fechou a porta, 

prendendo a perna da autora, ocasionando sua queda e 

consequentemente fratura do fêmur. Narra que devido ao acidente, está 

impossibilitada de exercer suas atividades extras, para complementação 

da sua renda, além disso, necessita fazer tratamento fisioterapêutico. 

Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a ré a efetuar 

o pagamento de R$ 1.500,00, a título de pensão mensal para autora, bem 

como arcar com o tratamento fisioterapêutico da qual necessita, até 

julgamento da demanda, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 
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seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que a autora sequer informou qual a atividade extra que exerce, e não 

apresentou documentos para comprovar que aufere a quantia de R$ 

1.500,00 mensal. Além disso, não consta no processo laudo médico 

atestando a necessidade do tratamento fisioterapêutico requerido. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação a requerid, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 11/02/2019, às 08h00min 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 CPC, 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, 30 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037983-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE FATIMA GUIMARAES NASCIMENTO (RÉU)

LINCON CARLOS NASCIMENTO (RÉU)

MARCEL DA SILVA CRISPIM COMERCIO DE ALIMENTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037983-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIOLA RODRIGUES LIMA RÉU: LINCON CARLOS NASCIMENTO, 

APARECIDA DE FATIMA GUIMARAES NASCIMENTO, MARCEL DA SILVA 

CRISPIM COMERCIO DE ALIMENTOS - ME Vistos. Expeça-se mandado de 

citação, com prazo de 15 dias, para cumprimento nos termos pedido na 

inicial, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso 

a parte requerida cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 

1º, CPC). Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer 

embargos, e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). Cientifique-se a parte ré de que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá 

depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos 

de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 

916, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos do artigo 98, 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, 30 de outubro de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035864-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE VITORASSI DE TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (RÉU)

PEDRO INACIO WIEGERT (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Rozane Vitorassi de Toledo, em desfavor de 

Andrigo Gaspar Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, afirmando que em 

06/09/2013 contraiu empréstimo pessoal do réu Andrigo, no valor de R$ 

112.000,00, e seu veículo Toyota Hillux foi dado como garantia de 

pagamento. Que por não conseguir honrar o compromisso, entregou seu 

veículo, mas em janeiro de 2016 comprou o automóvel novamente, mas até 

o momento os requeridos não efetuaram a transferência do mesmo para 

seu nome. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja 

determinado aos requeridos a promoverem a entrega do recibo de 

transferência devidamente assinado e com firma reconhecida, no prazo 

de 10 dias, sob pena de multa. Alternativamente, que seja determinado ao 

Detran a promover a transferência. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

por não vislumbrar a urgência do pedido, vez que a autora narrou na inicial 

que adquiriu novamente o veículo em janeiro/2016, entretanto, a demanda 

foi ajuizada apenas agora. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 
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urgência formulado pela autora. Designo o dia 11/02/2019, às 10h30min 

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 CPC, 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, 30 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033510-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033510-85.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIMAR RAMOS DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. LUCIMAR RAMOS 

DE SOUZA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 07/06/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), bem como a restituição de gastos médicos, no valor de 

R$ 338,90 (trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos), acrescidos 

de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou 

contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, 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, 

improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

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) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado, aliado 

ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente 

de trânsito em 07/06/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUCIMAR RAMOS DE SOUZA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data 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, 
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correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior 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). Quanto ao pedido 

de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, verifica-se que 

a parte autora juntou notas fiscais referentes a gastos com bota 

imobilizadora e medicamentos, conforme ID 10516264, contudo não há 

como incluir o documento de Pág. 2, por estar em nome alheio e não haver 

nos autos prescrição médica dos produtos ali discriminados. Assim, 

estando demonstrado que as despesas foram efetuadas em decorrência 

dos danos sofridos em acidente de trânsito e não tendo sido efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao reembolso 

pleiteado, mas no valor de R$ 198,69 (cento e noventa e oito reais e 

sessenta e nove 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$ 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, ainda, ao pagamento 

de R$ 198,69 (cento e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), 

referente à restituição das despesas médicas hospitalares suportadas 

pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo desembolso, conforme 

demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022160-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA - ME (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:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILDOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA OAB - 299.214.571-87 

(REPRESENTANTE)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818321 Nr: 24682-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->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, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1164394 Nr: 37715-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniela gonçalves ferreira 

da costa - OAB:21397/o, FERNANDO HAYASHIDA - OAB:11758, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 909336 Nr: 36380-28.2014.811.0041

 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: JAIME DA SILVA BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, efetuar o depósito dos 

honorários periciais, sob pena de bloqueio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 138072 Nr: 22215-59.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO CEZAR FACHONE, CLARISSA BOTTEGA

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

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650/MT, EDSON MASSAITI IGARASHI - OAB:6856, EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - OAB:9203/MT, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 244293 Nr: 12706-02.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBQ - INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG CONSTRUÇAO E MINERAÇAO LTDA, 

FRANCISCO LÉO SAMPAIO DE ARAÚJO, PAULA ROCHA LIMA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BECKER FLORES PIOLI KISHINO - 

DIREITO EMPRESARIAL - OAB:438/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 793392 Nr: 47486-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSADORE E OLIVEIRA LTDA, FLAVIO 

APARECIDO PASSADORE, HELIO PASSADORE, MARIA DOS ANJOS 

NERIS PASSADORE, ADRIANE DE OLIVEIRA, ROSANGELA PASSADORE 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532-B/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 794218 Nr: 527-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR ALVES GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, Manuella Cardozo Torres - OAB:15974-O, 

Talita Patricia Moraes de Oliveira - OAB:19685, VANESSA ALVES 

CONTÓ - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CARVALHO COELHO 

(DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:DEFENSORA PÚB.

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803341 Nr: 9803-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEREIRA SANTOS - 

OAB:18948

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 813176 Nr: 19658-50.2013.811.0041

 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): EDUARDO DALTROZO MENEZES, MÁRCIA 

REGINA CORREA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882713 Nr: 18394-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1104129 Nr: 12180-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA, TAMARA 

NOLASCO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA CAMPOS DA SILVA, ADRIANA 

ALBUQUERQUE DA SILVA, MATILDE DO ROSARIO DA SILVA GREGORIO, 

ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO DE ALMEIDA, NOLÂNY CAMPOS SILVA DE 

ALMEIDA, MARILANDY CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561/MT, PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127195 Nr: 21867-84.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SATURNINO MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BITTENCOURT CALMON, JOHN 

EDWARD DUPUIS, RORY MACGREGOR, ROGER MAIER BOING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10.003-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BITTENCOURT 

CALMON - OAB:112613/RJ

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1154346 Nr: 33622-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E 

VIDROS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE SANTOS DE SOUZA ME, 

JOSÉ HENRIQUE SANTOS DE SOUZA, CRISLAINE ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1166659 Nr: 38664-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACYR SANTANA DE HOLLANDA, ADALTO MARTINS 

CARVALHO, ADEMIL CASSEMIRO DA SILVA, ADENOR COELHO BORGES, 

ADSON APARECIDO SANTOS, ADILSON SOARES DA SILVA, CESAR 

AUGUSTO CARVALHO DE LIMA, ARNILDO CAMPONOGARA, ANTONIO 

JORGE, ANGÉLICA PIRES MONÇÃO DE OLIVEIRA, ANGÉLICA APARECIDA 

ALANIS CLEMENTE, CARLA LUISA GIRARDI, ALICE SANDRA GOUVEIA, 

ANA ROSA BARBOSA DA SILVA, CONCEIÇÃO DE JESUS ANDRADE, 

ERLITA ALVES RODRIGUES, DARIO ALVES DE ALMEIDA, DONIZETE 

CARMELO SILVA, EDVALDO DA SILVA GUSMÃO, ELIZABETH CHAGAS 

DE OLIVEIRA, ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETTI MEDEIROS, ELIZANDRA 

DE ALMEIDA ZANDAVALLI, EMERSON GONÇALVES SILVA, ERLI 

APARECIDA SILVA, DIVINO PEREIRA DE SOUSA, DORALICE PONCIANO 

DE CARVALHO SILVA, EDÉZIO DA SILVA BARROS, EDILEUSA ARAUJO 

COELHO ANTUNES, EDMAR GUIMARÃES ALVES, EMERSON LUIS FORTES 

BARRETO, GINA SUZIMARE AMARANTES SILVA, GILSÔNIA APARECIDA 

FONSECA RONDON, HELENA MARIA BORGES, IOLAN CONCEIÇÃO VANNI 

CAPUCHO, ILIANE APPEL, JOÃO DOS SANTOS MEDRADO, JOAQUIM 

NETO BORGES DE LIMA, JOSÉ EVERSINO FERREIRA BEZERRA, JOSÉ 

CARLOS DA COSTA MARQUES, JOSÉ RENATO DA FONSECA, JOSÉ 

PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ FERINO DE SOUZA, JORGINA CARDOSO, 

JOÃO ROBERTO VENTURINI, KATIA MARIA TORRES ROTHER, LAZINHA 

DE FÁTIMA SIMILLI, LUCÉLIA BORGES DA SILVA BARBERO, LUIZ 

ANTONIO DA SILVA FONTOURA, LENI PERIN, FERNANDO DIAS 

FERNANDES, JOSÉ HILTON RODRIGUES DE ALMEIDA, HÉLIO CIRINO DA 

SILVA, GENNY BRESOLIN, LUIZ ARI BURILE DA SILVA, LUCINETE DA 

SILVA BERNACHI, GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI, JOSENI MORARI 

DE ANDRADE GUELIS, KARINA AUGUSTA TAMBARA VELHO HOLMO, 

LUIS MÁRIO FERREIRA COIMBRA, JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA MARTINS, 

LUIS CARLOS FERREIRA DE RESENDE, LILIAM MARIA DE CAMARGO 

VIANA CARNEIRO, SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOMÉ, ROSELANGE 

GUIMARÃES GOUDINHO, NICANOR DE SOUZA FILHO, MARIZETE NEVES 

DA CRUZ SODRÉ, RUITENALDO SILVA SOUZA, MANOEL PEREIRA PINTO, 

MARCELO DE JESUS FONSECA, MATILDE SOUZA DOS SANTOS, 

MARCELO AZEVEDO GELBER, MANOEL ANTONIO ALVES, MARIA 

TEREZINHA ROHLING EHLE CONCIANI, MARLI GOMES DE OLIVEIRA, 

MARIA MAZARELLO MARIANO DA SILVA, MARIA SUELI DA SILVA 

TRABA RÉ, NILDE MARIA GIL BRAZ DA SILVA, NORBERTO FERREIRA DE 

MAGALHÃES, NEUZA GOMES DUTRA, ODNILSON BORDON, OLIRIO DE 

SOUSA RODRIGUES, PEDRO IRINEU GIEHL, RENATO LUIS FASOLO, 

ROSANI FISCHER ARNDT, ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO, ROSELI 

WAHLBRINK FACCIO, REINALDO JORGE DE SOUSA, SANDRA ELIANE 

PAULO DE CARVALHO, SANDRA SUELY RODRIGUES, SOLANGE 

HESPANHOL FERRARI RODRIGUES, SOLANGE BERNADETE CIOTTI, 

VALMOR ANTONIO CAUMO, VERA NORBERTO DA SILVA, ZÉLIA 

FERREIRA DA SILVA, ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA, SONIA AMABILE 

MORO, MARIA VALDETE DE SOUZA COSTA, MIRTES APARECIDA FIM, 

MELCHIADES NEGRO JUNIOR, MARIA LUIZA PEREIRA MENDONÇA, 

RALEILA CLARETH DELFINO CABRAL, VILSON PEREIRA LIMA, VILMAR 

JORGE VIEIRA, SUELY DE SOUZA DIAS, VALÉRIA BELIDO FARIA, OSCAR 

DA COSTA E SILVA, MARGARETE REGINA POSSA, MANOEL DE JESUS 

SOMBRA TEIXEIRA, SANTO ZANIOLO, OSMAR CARLOS FAVERO, MIRIA 

TERESINHA SCHUTZ, MARIA ALICE COSTA GIL, REINALDO COELHO 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, ROGERIO 

SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:MT/5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 446401 Nr: 20730-77.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO PEREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

 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: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 220626 Nr: 28881-08.2005.811.0041

 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: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES - 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAPEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JURANDIR DIAN - 

OAB:83.645/SP, NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - OAB:104.431/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos. Diante da petição de fl. 187 e termo de fl. 189, redesigno o dia 

22/01/2019, às 08h30min 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).

Oficie-se ao juízo deprecado informando a nova data marcada. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405510 Nr: 37756-25.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILANOVA LTDA, JOSÉ 

OLYMPIO CAVALCANTE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBHEL ENGENHARIA LTDA, EDSON GARCIA 

BERNARDES, ESPÓLIO DE CARLOS GARCIA BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZENI MUNIZ - 

OAB:10.281/MT, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT, PEDRO 

PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 Certifico que a Sra. Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil e de 
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Segurança do Trabalho, Perita Judicial, designou o dia 08/11/2018, às 

08:00 horas, para início dos trabalhos periciais, os quais serão realizados 

no Condomínio Residencial Vilanova Ltda., localizado na Av. Camboriú, N. 

196, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT, razão pela qual procedo à 

intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de 

seu múnus, cientificar a parte interessada.

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: 1036762-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por João Pedro Silva, em desfavor de Vivo 

Telefônica Brasil S/A, afirmando que teve seu nome lançado nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de 

débito existente junto a Requerida, entretanto, assevera que jamais 

adquiriu qualquer produto/serviço e que a dívida cobrada é indevida. Diz 

que em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes 

prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado 

no mercado. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 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 
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inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se não ser possível o atendimento de tais 

pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária a realização 

de perícia grafotécnica para comprovar que o contrato realmente não foi 

assinado pelo autor, conforme afirmado na inicial. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. E quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação aos requeridos, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 05/02/2019, às 12h00min 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 CPC, 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. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1036957-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT0013288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SERRANO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda. em 

desfavor de Cézar Serrano de Souza, aduzindo que é proprietário de um 

imóvel localizado no loteamento Recanto do Sol, nesta Capital e que em 

meados de 2016 tomou conhecimento de que a Imobiliária Petrópolis o 

vendeu, “ilegalmente”, para o requerido, e este, mesmo depois de 

notificado, se recusa em desocupar o bem. Requer a concessão da tutela 

de urgência para que seja determinado ao requerido a desocupar 

imediatamente o imóvel, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já que a autora afirmou 

que tomou conhecimento da possível invasão em 2016, entretanto, ajuizou 

a demanda apenas agora. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte autora. Designo o dia 05/02/2019, às 

12h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se. 

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. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035732-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGREIDACIL REVELES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT0009203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Agredacil Reveles Costa, 

em desfavor de Integração Transportes Ltda., afirmando que em 

05/04/2018, utilizava o serviço de transporte público fornecido pela 

empresa ré, e ao descer do veículo, o motorista fechou a porta, 

prendendo a perna da autora, ocasionando sua queda e 

consequentemente fratura do fêmur. Narra que devido ao acidente, está 

impossibilitada de exercer suas atividades extras, para complementação 

da sua renda, além disso, necessita fazer tratamento fisioterapêutico. 
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Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a ré a efetuar 

o pagamento de R$ 1.500,00, a título de pensão mensal para autora, bem 

como arcar com o tratamento fisioterapêutico da qual necessita, até 

julgamento da demanda, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que a autora sequer informou qual a atividade extra que exerce, e não 

apresentou documentos para comprovar que aufere a quantia de R$ 

1.500,00 mensal. Além disso, não consta no processo laudo médico 

atestando a necessidade do tratamento fisioterapêutico requerido. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação a requerid, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 11/02/2019, às 08h00min 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 CPC, 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, 30 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035864-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE VITORASSI DE TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (RÉU)

PEDRO INACIO WIEGERT (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Rozane Vitorassi de Toledo, em desfavor de 

Andrigo Gaspar Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, afirmando que em 

06/09/2013 contraiu empréstimo pessoal do réu Andrigo, no valor de R$ 

112.000,00, e seu veículo Toyota Hillux foi dado como garantia de 

pagamento. Que por não conseguir honrar o compromisso, entregou seu 

veículo, mas em janeiro de 2016 comprou o automóvel novamente, mas até 

o momento os requeridos não efetuaram a transferência do mesmo para 

seu nome. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja 

determinado aos requeridos a promoverem a entrega do recibo de 

transferência devidamente assinado e com firma reconhecida, no prazo 

de 10 dias, sob pena de multa. Alternativamente, que seja determinado ao 

Detran a promover a transferência. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

por não vislumbrar a urgência do pedido, vez que a autora narrou na inicial 

que adquiriu novamente o veículo em janeiro/2016, entretanto, a demanda 

foi ajuizada apenas agora. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pela autora. Designo o dia 11/02/2019, às 10h30min 

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 CPC, 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, 30 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

11ª Vara Civel
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1044695 Nr: 43769-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON DIAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 (...) Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação com Pedido de Danos 

Morais, proposta por Edmilson Dias de Moraes em face de CAB- Cuiabá 

S/A, a fim de:

a) declarar cancelada a fatura de janeiro de 2014.

b) Confirmar o refaturamento da conta pela requerida, para que a fatura 

cancelada passe a constar para o faturamento da média dos seis meses 

anteriores.

c) Condenar a requerida ao pagamento pelos danos materiais, no valor de 

R$ 488,97, com correção monetária desde a citação, com juros de 1% 

desde a data do pagamento.

d) condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85 do CPC.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006579 Nr: 26197-61.2015.811.0041

 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: DARCI ANTONIO DE CARVALHO, ROSELI MARIA DE 

CARVALHO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 (...) Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Revisional de Clausula 

Contratual c/c Indenização por Danos Morais, Danos Materiais e pedido de 

Tutela Antecipada, proposta por Darci Antonio de Carvalho em face de 

CAB-Cuiabá, a fim de:

a) declarar canceladas as faturas de junho a dezembro de 2014.

b) Confirmar o refaturamento das contas pela requerida, para que as 

faturas canceladas passem a constar para o faturamento da média dos 

seis meses anteriores.

c) condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85 do CPC.

d) Torno definitiva a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da 

tutela (fls.45/46).

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1027217 Nr: 35475-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:14379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido da Silva Dinamarco - 

OAB:SP-102.090, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

pedro da silva dinamarco - OAB:126256/SP, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 (...) Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação como via Processual 

Adequada a Impedir e Reprimir Danos ao Consumidor, ajuizada por José 

Vieira da Silva Filho em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil e Banco do brasil S/A., a fim de determinar as requeridas, 

solidariamente, a restituição em favor do autor do valor pago a maior a 

partir de 27/07/2012, de forma simples e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária (IGPM) a partir do 

desembolso.

 Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao 

pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma 

responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, 

que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do 

CPC.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1064119 Nr: 52769-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JESUS RODRIGUES DOS REIS

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 (...) Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de indenização por Danos 

Morais c/c Antecipação de Tutela, proposta por Celso Jesus Rodrigues 

dos Reis em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

a fim de:

a) Confirmar a tutela de fls. 23/24.

b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação.

c) condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85 do CPC.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001754 Nr: 24155-39.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAPITELLI SOBRINHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA BARBOSA - 

OAB:11.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B/ 

SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 (...) Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual com Restituição 

dos Valores c/c Danos Morais proposta por José Capitelli Sobrinho em 

desfavor da Hyundai Capa do Brasil Ltda..

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85 do 

CPC.

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações necessárias.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1166003 Nr: 38375-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MTA 4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos às fls. 225/238, nos termos do 

art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275845 Nr: 315-92.2018.811.0041

 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: SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequação da pauta e a 

incompatibilidade de horários, redesigno a audiência de conciliação para o 

dia 12/12/2018, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital.

Intimem-se as partes.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1014857 Nr: 29639-35.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE EDUARDO DE PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A, INDÚSTRIA DE 

MÓVEIS BARTIRA, CASAS BAHIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiati - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087414 Nr: 4923-07.2016.811.0041

 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: ELISÂNGELA HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para a 

sessão de mediação/conciliação, a qual foi designada para o dia 30 de 

janeiro de 2018, às 08:30 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1031313 Nr: 37388-06.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DE MORAES DIAS, LAURA TEREZA DA COSTA 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS LESSA ADVOGADOS, PAULO INACIO 

DIAS LESSA, FABIO HELENE LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204/MT, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fábio Helene Lessa - 

OAB/MT 16.633 - OAB:, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Eder de Moraes Dias e 

Laura Tereza da Costa Dias em face de Dias Lessa Advogados, Paulo 

Inacio Dias Lessa e Fábio Helene Lessa, alegando que houve a prestação 

de serviços apenas de forma parcial, não fazendo jus ao recebimento 

integral do valor do contrato, objeto do processo de execução.

O embargado apresentou impugnação às fls. 71/76.

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 ilegalidade na conduta do 

requerido, a cobrança lícita, a quebra contratual e o inadimplemento por 

parte do embargante.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983687 Nr: 15667-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS LESSA ADVOGADOS, PAULO INACIO DIAS 

LESSA, FABIO HELENE LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE MORAES DIAS, LAURA TEREZA DA 

COSTA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4.099/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.
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Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1114175 Nr: 16373-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 (...) Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Jandira Pinheiro de Oliveira 

em face de CAB Cuiabá S/A, a fim de:

a) declarar canceladas as faturas de 07/2014, 08/2014, e 09/2014.

b) Determinar o refaturamento das contas pela requerida, para que as 

faturas canceladas passem a constar para o faturamento da média dos 

seis meses anteriores.

c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

d) condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85 do CPC.

e) Torno definitiva a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da 

tutela.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000992 Nr: 23888-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BITAR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLCANIA COMERCIO DE CAMINHÕES PEÇAS 

SERVIÇOS E ACESSORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO BITAR FILHO - 

OAB:22529/O, FLAVIO ESPUNIER COSTA - OAB:17.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004159 Nr: 25204-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO 14 BIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILA SUELY GOMES ALVES - 

OAB:OAB/MT 4041B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 (...) O deslinde do presente feito não carece de dilação probatória. Sendo 

assim, atento aos princípios da economia e brevidade processual, julgo 

antecipadamente a presente lide.

O pedido se acha devidamente instruído. A parte requerida não 

apresentou qualquer resistência ao valor consignado.

Ante o exposto, com fulcro, ainda, no art. 487, inciso I, c/c o art. 546, 

caput e parágrafo único, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

presente Ação de Consignação, declarando quitada a obrigação do autor.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

mas deixo-o de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, 

eis que inexistiu resistência à lide.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992659 Nr: 19706-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO NATANAEL LOPES 

ARRUDA - OAB:18787-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8862/MT

 (...) O deslinde do presente feito não carece de dilação probatória. Sendo 

assim, atento aos princípios da economia e brevidade processual, julgo 

antecipadamente a presente lide.

O pedido se acha devidamente instruído. A parte requerida não 

apresentou qualquer resistência ao valor consignado.

Ante o exposto, com fulcro, ainda, no art. 487, inciso I, c/c o art. 546, 

caput e parágrafo único, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

presente Ação de Consignação, declarando quitada a obrigação do autor.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

mas deixo-o de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, 

eis que inexistiu resistência à lide.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1139643 Nr: 27219-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA DIAS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 6171

 (...) JULGO EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Havendo pagamento voluntário, expeça-se o competente Alvará para 

levantamento.

Uma vez que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979809 Nr: 14016-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FALCÃO, JOCELIO ALVES DA 

SILVA, CLAUDIA REGINA FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Carlos Formiga 

Júnior - OAB/MT 5.645 - OAB:

 (...) Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

presente Ação Monitória proposta por Condomínio Residencial Agua 

Marinha em face de Paulo Sérgio Falcão, Jocélio Alves da Silva e Claudia 

Regina Falcão, a fim de condenar os autores ao pagamento do débito a 

partir de 27/03/2010.

O autor deverá apresentar planilha do débito, excluindo os valores 

anteriores a 27/03/2010, para então converte o mandado executivo nos 

termos do artigo 701 do aludido diploma processual civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

Após o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse no 

cumprimento sentença na forma prevista na Lei.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1271177 Nr: 28055-59.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI RAMOS SALDIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAILD MARIA COUTINHO TIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Divisão de Bens Imóveis ajuizada por Ari 

Ramos Saldiba em desfavor de Zaild Maria Coutinho.Designo audiência de 

conciliação para o dia 11/02/2019, às 12:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital.Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada.O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976537 Nr: 12418-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR LUIZ GEIER DEFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, UNIRONDON/ NPJ - NÚCLEO DE 

PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação e considerando o resultado negativo do 

bloqueio, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006264 Nr: 26024-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA TIEMI IWASHITA 

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

OAB:17.789-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, MARCONDES RAÍ NOVACK - OAB:8.571MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de desistência formulado às fls. 140, 

sob pena de anuência e concordância tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1034525 Nr: 38907-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Rodrigo Spada Salgueiro - 

OAB/MT 17.789-B - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 6.660, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:OAB/MT 8.571

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão às fls. 103 e a fim de se evitar futuras 

nulidades, concedo para a parte embargante a reabertura do prazo para a 

manifestação acerca da sentença às fls. 44/48.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980936 Nr: 14560-16.2015.811.0041

 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: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA MARINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos às fls. 199/213, nos termos do art. 437, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido e determino a expedição do mandado de constatação para 

a verificação do abandono do imóvel descrito em discussão nos autos, 

bem como dos pertences deixados no mesmo.

Com a juntada do termo do Oficial de Justiça, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1014901 Nr: 29666-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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: CEZALPINO ALVES DOS SANTOS, HEROTILDES 

PASSOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES, HSBC 

BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 Vistos, etc.

Considerando a inércia da parte autora e a manifestação da parte 

requerida às fls. 407/408, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001903 Nr: 24237-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA CORREIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA SELVAGEM S/A CONDOMÍNIO E GOLF 

CLUB, TEODORO VILLAFANE MORENO, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:MT 16.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17.000, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Vistos, etc.

Considerando o excesso de prazo para o cumprimento do acordo 

formulado às fls. 479/480, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o cumprimento integral dos termos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006269 Nr: 26027-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINERIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA TIEMI IWASHITA 

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

OAB:17.789-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brendo Ivan Barbosa 

Demetri Silva - OAB:19.083/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA 

SAMPAIO - OAB:4.667/MT, THAIS REGINA RETORE - OAB:12.689-B

 Vistos, etc.

Considerando o teor do ofício acostado às fls. 67, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar quanto ao interesse na 

manutenção da restrição no veículo de placa QBT 7534 e a alienação do 

mesmo, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973116 Nr: 10753-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN SEBASTIÃO PESCUMA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, DANILO NAKAZORA 

TAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AUGUSTO DORILÊO DE 

REZENDE - OAB:17.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMENE E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:4.190, LIMA JUNIOR, DOMENE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:4.190/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 772692 Nr: 25807-96.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 

LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, GLEICY KELLY NUNES DE MELO ACHITTI 

- OAB:13.624/A - MT, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - 

OAB:8933/MT, RENATA CRISTALDO DA SILVA - OAB:13.926, SUELEN 

DE MELLO RODRIGUES - OAB:12.286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:19714/O, MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA (PROC. DO 

ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995095 Nr: 21045-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENDOSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, ROBERTO 

CARLOS FRAIFE BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS COMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE 

DA SILVA - OAB:18.229, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - 

OAB:18229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 Vistos, etc.

Considerando que o erro material pode ser corrigido a qualquer momento, 

chamo o feito à ordem a fim de retificar a decisão às fls. 1705/1708, onde 

se lê:

“Considerando o requerimento da requerida Caramori Maquinas e 

Equipamentos Ltda. às fls. 292 e a parte autora às fls. 294/295, defiro o 

pedido e NOMEIO a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de 

Outubro, nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 

3054-1122, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).”

Leia-se:

“Considerando a manifestação das partes às fls. 1527/1528 e 1529, defiro 

o pedido e NOMEIO a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 

de Outubro, nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 

3054-1122, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).”
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No mais, mantenho integralmente a decisão às fls. 1705/1708.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1084829 Nr: 3744-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA SILVA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES LTDA, VERO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MGARZON EUGENIO 

INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP, 

Ubaldo Juveniz Jr. - OAB:160.493- OAB/SP

 Vistos, etc.

Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida e 

a discordância quanto à desistência, conforme fls. 264, defiro o pedido e 

determino a citação por edital da requerida MGarzon Eugênio Inteligência 

Imobiliária, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da informação de que a cobrança de condomínio estaria sendo 

realizada por empresa estranha aos autos, conforme fls. 276/277, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986879 Nr: 17115-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEINY LETÍCIA DA CRUZ, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431, LUDOVICO ANTONIO MERIHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos, etc.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto a tempestividade da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Considerando a manifestação da requerida às fls. 145/146, 

encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de apurar o valor do 

débito discutido no feito.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957296 Nr: 3715-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, PATRICIA 

FERREIRA BORBON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da impugnação ao laudo de avaliação do imóvel 

(fls. 180/234), requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985170 Nr: 16415-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES BENEDITA DA COSTA E SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

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

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

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão às fls. 204/207.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 204/207.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012164 Nr: 28463-21.2015.811.0041

 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: ROMULO FERREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Henrique Lima - OAB/MS 

9.979 - OAB:, Dr. Paulo de Tarso Pegolo - OAB/MS 10.789 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, Dr. Renato Chagas Correa da Silva - OAB/MT 

8.184 - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a inexistência de demais provas a serem produzidas, dou 

por encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1112439 Nr: 15695-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DO CARMO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA SANTANA DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado pela autora às fls. 74 por ocasião da audiência 

de conciliação e determino a expedição de mandado de citação, a ser 

cumprido no endereço pessoal e profissional da requerida, por Oficial de 

Justiça, observada as formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.
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Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997506 Nr: 22406-84.2015.811.0041

 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: MARCO AURELIO GALVÃO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE 

CONSÓRCIOS LTDA, ACB REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE 

VEICULOS LTDA, MERCADO LIVRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS EVANGELISTA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:292.532/SP, ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - 

OAB:128998/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos às fls. 329/343, nos termos do art. 437, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081242 Nr: 2148-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WANDERLEY DE ARAUJO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:MS/10.766, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação às fls. 281/283 intime-se o perito para, 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da discordância dos 

valores apresentados para a proposta dos honorários periciais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1162335 Nr: 36883-78.2016.811.0041

 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: SO COBRANÇA LTDA-ME, DAVID CELSON FERREIRA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA ZARK DE CAMPOS, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 6.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da requerida Larissa 

Zark de Campos, no endereço indicado às fls. 140, observando as 

formalidades legais.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1046006 Nr: 44357-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela requerida às fls. 179/180 e determino a 

expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A para que forneça, no prazo de 

15 (quinze) dias, o extrato da conta corrente nº 16.171-3, agência 

2939-A, de titularidade de Fabiano Robeiro de Moraes (CPF nº 

720.376.441-91), no período de janeiro à maio do ano de 2010.

Com a juntada do documento, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991206 Nr: 19091-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES PEREIRA DA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAT COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS 

PLANEJADOS

 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: Dr. Cláudio Stábile Ribeiro - 

OAB/MT 3.213 - OAB:, Dr.ª Kamila Michiko Teischmann - OAB/MT 

16.962 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis proposta por 

Moises Pereira da Sena em face de CAT – Comércio e Indústria de Móveis 

Planejados.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 07/05/2019 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 
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parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007118 Nr: 26403-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES, IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8093, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 16.875

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1063927 Nr: 52682-98.2015.811.0041

 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: CLAUDIO MANOEL CAMARGO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDIAL SAÚDE S/A

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

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão às fls. 1432, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1027416 Nr: 35560-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMIRANDA BENEDITA DE SIQUEIRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por 

Carmiranda Benedita de Siqueira em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A.

A decisão às fls. 37 e 88 determinou que a parte autora comprovasse 

documentalmente a sua situação de insuficiência de recursos, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente intimado, a parte autora deixou decorrer o prazo, sem 

apresentar os documentos solicitados.

Desse modo, considerando a desídia da parte autora no tocante à 

ausência do cumprimento da decisão às fls. 37 e 88, bem como a 

inexistência de documentos que comprovem a situação de carência 

econômica enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita.

Outrossim, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto ao autor o recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) 

parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de 

indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento da primeira parcela das custas judiciais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1140758 Nr: 27722-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO, MARIA CRISTINA 

FLORES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELGA VICUNÃ ARRUDA 

FIGUEIREDO - OAB:13.005

 Vistos, etc.

A parte autora veio aos autos, conforme fls. 140, informar a discordância 

acerca da decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte autora, entendo que os 

mesmos não são suficientes para alterar a decisão proferida, haja vista 

que não houve a apresentação de documentos que modifiquem o 

convencimento do juízo.

É importante ressaltar que tenho o entendimento no sentido de não 

reconhecer o pedido de reconsideração como instituto processual apto a 

modificar decisões judiciais. Contra estas, o inconformado deve se utilizar 

dos recursos previstos e taxados na legislação, sob pena de não o 

fazendo se conformar com a tutela jurisdicional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido e determino o integral cumprimento da 

decisão às fls. 137/138.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1103557 Nr: 11966-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREITAS E ROLDÃO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME - SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGENHARIA LTDA, LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - 

OAB:OAB/GO 92.219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Meire Correia de 

Santana da Costa Marques - OAB/MT 9.995 - OAB:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 112, expedindo-se o necessário 

para a citação das empresas Guaraciaba Transmissora de Energia (TP 

Sul) S/A e Matrincha Transmissora de Energia (TP Norte) S/A, observada 

às formalidades legais.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1169241 Nr: 39813-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DWG PROJETOS E IMPRESSÃO DIGITAL ME, 

VANDERLINE FERREIRA LIMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMIBRAS COMERCIAL REPROGRAFICA 

EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 79 e determino a expedição de novo 

mandado de citação, observando as formalidades legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, às 12:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034787-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENÇO VILLODES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034787-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LOURENÇO 

VILLODES DIAS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

Compulsando a deprecada tenho que não há despacho determinando sua 

expedição, bem como, o credor Lourenço requereu Bacenjud, no entanto, 

tem-se a expedição dessa no ID.15901562, bem como, não há notícia de 

justiça gratuita, portanto, procedo o despacho a seguir: Intimo Lourenço 

para no prazo de 15 dias recolher as custas de distribuição. Deverá no 

mesmo prazo promover ao depósito de diligência, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado. Em 

caso de inércia quanto a qualquer uma das determinações por mais de 30 

dias, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. Cumprido, 

expeçam-se mandados de penhora/avaliação e demais atos conforme 

deprecado. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003523-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte Autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que de direito, ou comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito, conforme determinado à decisão de ID 13885444. 

Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 771192 Nr: 24249-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIASPETRO COMERCIO E TRANSPORTES DE 

COMBUSTÍVEIS, CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 101, pois, apesar do artigo 247 do CPC não repetir 

claramente a regra da vedação da citação por correio nos processos de 

execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida medida ainda é 

aplicável.

Nesse sentido, vejamos a doutrina mais abalizada sobre o assunto:

 “(...) como diz o artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve 

fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, 

os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na 

citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não 

repetição do atual código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 

1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a 

citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação 

ficta, nos casos autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 

Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados, volume 3. São Paulo: Editora Revista do . p.88)”.

Desta feita, intimo o exequente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, sob pena 

de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, concluso para extinção, 

sendo desnecessária nova intimação pessoal, ante o AR de fls. 107.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814247 Nr: 20723-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL DA AMAZÔNIA CONSTRUTORA E 

LOCADORA LTDA-ME, ROGÉRIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)Desta feita, analisando o fato de que os executados nunca foram 

localizados pessoalmente, tendo sido citados fictamente e, além disso, de 

que não há indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial por parte dos 

executados, sobeja clarividente que o requerimento formulado pelo 

exequente às fls. 87/90 não merece prosperar, razão pela qual o 

INDEFIRO.Posto isso, considerando que foram esgotadas as diligências 

realizadas tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado 

visando à localização de bens passíveis de serem penhorados em nome 

dos executados, as quais restaram inexitosas, SUSPENDO o presente 

feito, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 1º do 

referido artigo).Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 
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secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819915 Nr: 26186-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUR AGENCIA DE VIAJENS E TURISMO LTDA 

ME, SANDRA MARIA SOARES COELHO, MAITE PINHEDO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em duas laudas.

No mais, proceda o Sr. Gestor as medidas necessárias para que o Estado 

receba seu crédito de fls.94, qual seja 10% do valor da causa 

devidamente atualizada a ser suportado pelo Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios não Padronizados PCG - Brasil Multicarteira.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819915 Nr: 26186-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUR AGENCIA DE VIAJENS E TURISMO LTDA 

ME, SANDRA MARIA SOARES COELHO, MAITE PINHEDO HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face de ZUR AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA ME, SANDRA MARIA SOARES COELHO e 

MAITE PINHEDO HERNANDES, o que faço com amparo legal no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 

de outubro de 2018.Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza.Juiz de 

Direito(Autos cód. 819915)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 208557 Nr: 19506-80.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de depósito em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de ALESSANDRO SOUZA DE 

CARVALHO.Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens do devedor passíveis de serem penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens do devedor passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens do devedor, (...)Com efeito, intimo a exequente para se 

manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que 

entender de direito, tudo sob pena de arquivamento do feito.Decorrido o 

prazo e, não havendo manifestação da credora no que tange as 

pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.Sem 

prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA CREDORA 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DO DEVEDOR.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835413 Nr: 40580-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Vistos etc...

Ante a juntada da certidão de óbito de fls. 145, intimo o requerente para, 

no prazo de 60 dias promover as diligências necessárias para a 

regularização do polo passivo da ação nos termos do artigo 313, § 2º, 

inciso I, do Código de Processo Civil, indicando o inventariante ou os 

herdeiros do requerido falecido, bem como seus respectivos endereços, 

sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 827040 Nr: 32932-81.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALMIR MAZINI 

JUNIOR - OAB:21.870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 Vistos etc...

Ante a juntada da certidão de óbito de fls. 145, intimo o requerente para, 

no prazo de 60 dias promover as diligências necessárias para a 

regularização do polo passivo da ação nos termos do artigo 313, § 2º, 

inciso I, do Código de Processo Civil, indicando o inventariante ou os 

herdeiros do requerido falecido, bem como seus respectivos endereços, 

sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se o 

requerente, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095307 Nr: 8536-35.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JORGE BUDIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR VIANNA 

GOMES - OAB:2.713-A, SAMIR HAMMOUD - OAB:5.265

 Vistos etc...

Considerando a manifestação do espólio do devedor representado pela 

Sra. Mariana Botelho de Campos, intimo o referido para acostar aos autos 

a procuração outorgada ao causídico Renato Cesar Vianna Gomes, 

acostando aos autos a certidão de óbito do requerido para regularização 

do polo passivo da ação, bem como, termo de inventariante, no prazo de 

15 dias.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826453 Nr: 32379-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/ A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA CAROLINE PAIVA ZATTAR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB/MT 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 108, haja vista que os endereços localizados por 

meio da consulta ao sistema infojud já foram diligenciados se êxito, 

conforme se infere das certidões de fls. 48 e 78.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1225370 Nr: 13263-03.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COMERCIAL INVESTIMENT TRUST DO BRASIL 

S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUBÉLIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 

HOFLING - OAB:73.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a juntada dos documentos de fls. 183/193 proceda-se a alteração da 

capa dos autos, devendo passar a constar DAYCOVAL LEASING – 

BANCO MÚLTIPLO S/A como polo ativo desta ação.

No mais, cumpra-se conforme o despacho de fls. 180.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 997268 Nr: 22286-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME BAZANELA DE AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o teor da petição de fls. 110 vislumbra-se que não foi 

apontada nenhuma irregularidade na formação do presente feito, devendo 

este, portanto, ter regular prosseguimento.

No mais, indefiro o pleito de fls. 110 quanto a intimação da requerente para 

apresentar o valor de avaliação do bem e da venda do veículo, uma vez 

que o veículo não foi apreendido.

 Outrossim, indefiro o pleito de fls. 114, considerando que o prazo 

pleiteado transcorreu há muito.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens do 

devedor passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização de 

pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito 

dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, 

com a consequente satisfação do crédito da credora.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 828902 Nr: 34746-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA 

LTDA-ME, DAYANA LEITE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

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

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por ITAU 

UNIBANCO S/A em face de CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA 

LTDA-ME e DAYANA LEITE CARVALHO, todos qualificados nos autos em 

referência.

Às fls. 73/77, as parte informam a composição amigável pugnando pela 

homologação do mesmo e suspensão do processo até o dia 26/09/2018, o 

que fora homologado às fls. 79.

Ademais conforme se vê às fls. 81 o Banco exequente requereu a 

extinção do feito ante a integral quitação da dívida,

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é a medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por ITAU 

UNIBANCO S/A em face de CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA FORMA 

LTDA-ME e DAYANA LEITE CARVALHO, nos termos do artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789830 Nr: 43860-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

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

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - 

OAB:OAB/SP 178.930, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Ante a juntada do documento de fls. 100, defiro a alteração 

do polo ativo da ação, passando a constar Fundo de Recuperação de 

Ativos Financeiros.Indefiro o pleito de fls. 90, haja vista que o prazo 

pleiteado já transcorreu há muito.No mais, intimo o exequente para, no 

prazo de 15 dias cumprir a decisão de fls. 73, sob pena de extinção nos 
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termos do artigo 485, inciso III do CPC(...)Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 376543 Nr: 12640-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, LEONARDO LEANDRO RUWER - OAB:11311, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-B/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 160/161, por ausência 

de pedido da parte adversa.

Ademais, ante o trânsito em julgado de fls. 152, cumpra-se a parte final de 

fls. 140.

Sem prejuízo, insta consignar que nova intervenção nesse sentido dará 

azo a aplicação da multa do artigo 77 do CPC/2015, posto que os 

problemas administrativos do Banco, não tem o condão de impedir o 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 842181 Nr: 46293-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS OCTAVIO A. BARRETO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 161, uma vez que o veículo VW Gol Power, Placa: 

NLO-0530, garante o contrato que deu origem ao processo em comento 

(extrato em anexo).

 Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse, indicando 

o local ondo o bem supra mencionado poderá ser localizado, para 

remoção.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 947763 Nr: 59003-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ABREU AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 69, haja vista a 

realização da pesquisa às fls. 58.

Não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 

– TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a 

necessária vinculação do montante descrito no ID constante do extrato em 

anexo ao presente feito.

Empós, retornem-me os autos conclusos para a liberação integral do 

necessário Alvará Judicial (dados bancários às fls. 68).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794873 Nr: 1194-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DE OLIVEIRA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XL). Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de SUSPENSÃO. Em caso 

de silêncio, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 

SUSPENDO o presente feito nos termos do art. 921 do CPC/2015. Sem 

prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819635 Nr: 25906-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARENCIA MODA INTIMA LTDA, 

ARNALDO JUNIOR SAKUMA VILLALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a comprovação da cessão de fls. 106vº, proceda-se à anotação na 

capa e demais registros quanto à alteração no pólo ativo, com a inclusão 

de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTO NPL IPANEMA II – NÃO PADRONIZADO.

Outrossim, em atenção à manifestação do Banco de fls. 112, intime-se o 

FUNDO via correio com A.R (endereço de fls. 106vº) para que dê 

prosseguimento ao feito em 05 dias, sob pena de extinção.

Empós, com a juntada do A.R venham-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 12881 Nr: 11325-66.2000.811.0041

 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): JOSÉ MARIA DE ALMEIDA COSTA, 

MARGARIDA DE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA 

CUNHA - OAB:17508/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989

 Vistos etc.

Ante a notícia de óbito do primeiro réu (certidão às fls. 192) e habilitação 

dos sucessores Margarida de Figueiredo Costa, Caio José de Figueiredo 

Costa e Melina de Figueiredo Costa, DETERMINO A RETIFICAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, na forma pleiteada às fls. 190/191.
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Por verificar o expresso interesse demonstrado por ambas as partes na 

realização de audiência, designo o dia 27/02/2019, às 15h30, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 700040 Nr: 34664-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GYSLENO DA CRUZ NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:OAB/SP 248.970, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a instituição financeira altera seus patronos de forme 

diversa do disposto em Lei, acrescento aqueles de fls.324 e 328.

Não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 

– TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a 

necessária vinculação do montante descrito no ID constante do extrato em 

anexo.

Empós, retornem-me os autos conclusos para a liberação integral do 

necessário Alvará Judicial (dados bancários às fls. 331/332).

Sem prejuízo, ante o teor da certidão de fls. 334, fica a causídica Débora 

Muhl impedida de fazer carga dos autos, devendo fazer vista do processo 

apenas no balcão da secretaria deste Juízo Especializado.

 No mais, encaminhe-se ofício à OAB-MT, com as cópias das fls.333/341, 

para as medidas que julgarem cabível ao caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 227440 Nr: 34680-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CUIABÁ LTDA, ALBERTO 

PINHEIRO MACHADO, ENEAS YONEZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, DEFENSOR PUBLICO DE CUIABÁ - OAB:, JOÃO 

BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, TADEU TREVISAN BUENO 

- OAB:6212/MT

 Vistos etc...Tratam-se os autos de ação monitória em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face 

de DROGARIA CUIABÁ LTDA, ALBERTO PINHEIRO MACHADO e ENEAS 

YONEZAWA.No que tange aos requerimentos de penhora do faturamento 

da empresa, expedição de ofício ao cartório distribuidor do fórum, 

expedição de ofício ao Bacen com a finalidade de obter informações 

acerca de transferência para o exterior e expedição de ofício à junta 

comercial objetivando localizar outras empresas em que os devedores são 

sócios, não se vislumbra dos autos que o exequente tenha diligenciado a 

fim de localizar bens de propriedade dos executados, uma vez que tais 

providências lhes cabem.Assim, dada a excepcionalidade da penhora, 

INDEFIRO tais requerimentos.No mais(...)vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens dos devedores 

passíveis de serem penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à 

pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em 

anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos devedores(...)Com 

efeito, intimo o exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação do credor no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe e, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR INDICAR BENS 

DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

DEVEDORES.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777908 Nr: 31286-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUPPIE PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA, 

ELIZABETH AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 125 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1014132 Nr: 29367-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP, 

CELIA REGINA MAZZER CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 141 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, 
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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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 306739 Nr: 16009-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DE SOUZA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Intimação do Banco para que traga aos autos os dados bancários 

atualizados, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme Decisão de fls. 174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 366677 Nr: 5321-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO DE BRITO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242.085/SP, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - 

OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 717287 Nr: 11182-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 947960 Nr: 59122-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S.A, OSMAR BRASIL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECORE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA - 

ME, WANDERSON SEBASTIÃO NEPOMUCENO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1295830 Nr: 7044-37.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CAMPOS DOURADO, ESPOLIO DE 

DOMINGOS ROSA AS SILVA, EVILÁZIO NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015, outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB dar o 

regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1020690 Nr: 32273-04.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES CORDEIRO & COSTA LTDA E 

OUTROS, KETHLYN MORAES CORDEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - 

OAB:14008-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 418404 Nr: 5250-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE & CIA LTDA - EPP, LIANA DE LARA 

LEITE, PAULO DOS SANTOS LEITE, PAULO VITOR LARA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:33.407/BA, 

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP

 ,contudo, insta salientar que, conforme se vê da pesquisa realizada às 

fls. 120vº/121, quando do envio de bloqueio on-line nas contas dos 

executados, foram localizadas 07 contas da executada Liane e apenas o 

montante de R$11.144,90 encontrado em sua conta poupança na 

Cooperativa/Banco Sicoob, razão pela qual é evidente que o requerimento 

de fls. 206/211 não merece prosperar.Insta consignar que a declaração 

médica de fls. 204 atesta por meio da Médica Luciana Neder – CRM 4219, 

que a executada foi acometida de carcinoma basaloide em face, o que por 

si justifica as movimentações em sua conta poupança frente à moléstia 

desta gravidade, qual seja, câncer na face.De fato, compulsando 

analiticamente os autos, constata-se que assiste razão à executada 

Liane, haja vista que, de acordo com os documentos colacionados aos 

autos, as contas bancárias em que foram realizados os bloqueios é 

poupança, cuja verba têm sido usada para tratamento de saúde.Deste 

modo, tem por finalidade o artigo 833, inciso X do Código de Processo 

Civil/2015, preservar a quantia mantida em depósito na modalidade 

poupança até o limite estabelecido de 40 salários mínimos, atribuindo-lhe 

uma função de segurança alimentícia e familiar. Portanto, sobejou evidente 

ser impenhorável o montante objeto de constrição judicial, consoante art. 

833, inciso X do CPC/2015, razão pela qual, APÓS o transcurso do prazo 

recursal, venham imediatamente conclusos para desconstituição da 

penhora com o desbloqueio via Bacenjud (extrato em anexo).Sem prejuízo, 

intimo o exequente para que, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as 

pesquisas via RENAJUD e ANOREG, bem como, indique bens do 

executado passíveis de serem penhorados e/ou requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção por manifesta falta de interesse.Decorrido 

o prazo sem manifestação, intime-se o credor pessoalmente via correio 

com o A.R para manifestação, sob a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8300 Nr: 5339-68.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Duarte Alecrim, LIGIA DAHROUGE 

DUARTE ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI AMARANTO MOURA DA 

SILVA - OAB:2988/AM, NILDO NOGUEIRA NUNES - OAB:2698-OAB/MA

 Nos termos da decisão de fls. 234/235, intimo a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca das pesquisas realizadas 

neste feito, bem como apresentar seus dados bancários, no mesmo 

prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 721380 Nr: 16882-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIMIR FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 Nos termos do despacho anterior, bem como, ante o cálculo apresentado 

pela Contadoria do Fórum, procedo a INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO 

PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAREM-SE ACERCA DO 

LAUDO CONTÁBIL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 800862 Nr: 7292-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZANI RIBEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos do despacho anterior, bem como, ante o cálculo apresentado 

pela Contadoria do Fórum, procedo a INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO 

PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAREM-SE ACERCA DO 

LAUDO CONTÁBIL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 913949 Nr: 39457-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO DA SILVA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 Nos termos do despacho anterior, bem como, ante o cálculo apresentado 

pela Contadoria do Fórum, procedo a INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO 

PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAREM-SE ACERCA DO 

LAUDO CONTÁBIL.

Decisão
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DO PRADO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034680-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDSON DO 

PRADO MARTINS Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo Vistos... Trata-se de ação de busca e apreensão que havia sido 

distribuída erroneamente a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual 

determinou a redistribuição do feito. Era o que me cabia relatar, passo a 

análise da exordial. Da análise dos autos, verifica-se a ausência de 

recolhimento da diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, 

intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, 

nos termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto 

de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça 

na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN SAVEIRO, placa: 

OBB-3541 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda, bem como o de inclusão da presente ação no 

RENAVAM, através do sistema RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor 

Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e 

reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de outubro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: TAHIRIH CLAUSSEN 

VANNUCCI Vistos... Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FORD RANGER, placa: QCS-8681 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 16125304 e 

16125305. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 25 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037027-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LEONARDO BRICIO DE OLIVEIRA 

MOURA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente a 

motocicleta HONDA CG 160 FAN, placa: QCZ-9544 (demais características 

na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a 

concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: 

“BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA 

LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e 

apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 
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devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 16185525. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033922-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CASSIO DA SILVA (EXECUTADO)

LICIO CANDIDO DA CRUZ NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033922-79.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: LICIO CANDIDO DA CRUZ NETO, ROBERTO CASSIO DA 

SILVA Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve 

o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Citem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033007-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTHER DROSGHIC MENDOZA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 3 0 0 7 - 3 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ESTHER 

DROSGHIC MENDOZA SOARES Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. - Paulo Vistos... Compulsando os autos, verifico que a 

notificação extrajudicial contida no ID 15688714 restou prejudicada, já que 

foi encaminhada para endereço diverso daquele contido no contrato, bem 

como a entrega não pode ser efetivada devido ao motivo “NÃO EXISTE O 

NÚMERO”, portanto não comprovada a constituição em mora da requerida. 

Nesse sentido a jurisprudência do TJMG: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO 

DIVERSO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE REGULAR 

COMPROVAÇÃO DA MORA - Nas ações de busca e apreensão, para a 

comprovação da mora, é valida a notificação extrajudicial encaminhada 

para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do 

contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal. - Entretanto, se tal 

notificação tiver sido enviada para endereço diferente daquele fornecido 

no contrato, resta afastada a comprovação da mora, devendo a parte ser 

intimada para regularização,sob pena de extinção da ação. (TJ-MG - AGT: 

10245130198105002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

20/05/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/05/2014) Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar 

a inicial, acostando aos autos documento que comprove a devida 

constituição em mora da parte adversa, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 23 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036845-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036845-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAURICIO DE BARROS Vistos... 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo VOLKSWAGEN GOL, placa: NPJ-6409 (demais características 

na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a 

concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: 

“BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA 

LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e 

apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 16155444. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 25 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033993-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIVAL JOSE RODRIGUES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 3 9 9 3 - 8 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GESIVAL JOSE 

RODRIGUES FERNANDES Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. - Paulo Vistos... Da análise dos autos, verifica-se a ausência 

de recolhimento da diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, 

intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, 

nos termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que implantou o projeto piloto 

de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça 

na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RENAULT SANDERO, placa: OBG-7133 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 
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Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de 

Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço 

policial, que o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob 

pena de responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso 

sem motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030642-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUBER RICARDO FERREIRA ARCE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT OAB - 

MT0012336A (ADVOGADO(A))

MONIQUE ABREU GAMA OAB - MT0012716A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030642-37.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EUBER RICARDO 

FERREIRA ARCE Vistos. Da análise dos autos, verifica-se na petição de Id 

14701884 que as partes entabularam acordo, com a finalidade de encerrar 

o presente litígio. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, 

estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, 

que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as 

sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de 

improcedência liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e JULGO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada 

no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de outubro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029710-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL ANICETO PAULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033087-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. FACAIA DE MELO - ME (RÉU)

EDSON FACAIA DE MELO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030547-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014421-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA LEMOS BAGG (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EMBARGADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS (EMBARGADO)

MARIA HIPOLITA LEMOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA À PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014421-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIA LEMOS BAGG (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EMBARGADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS (EMBARGADO)

MARIA HIPOLITA LEMOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação aos embargos acostados aos autos, e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035822-97.2018.8.11.0041

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:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO RENESSON TAVARES RIBEIRO (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033426-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio on line. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036972-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA ROSA GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023700-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Intime-se o autor 

para apresentar demonstrativo de débito atualizado e após, conclusos 

para proceder a penhora on line em relação apenas ao executado que 

permaneceu aos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036620-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da anuência da parte autora, tenho por satisfeita a 

obrigação em relação ap pagamento da sucumbência, expeça-se alvará 

em seu favor. Em face da anuência da parte autora com relação a 

adequação do contrato efetivada pelo requerido, homologo-a para surtir 

seus efeitos legais. Intime-se o requerido para proceder o depósito do 

valor residual a favor do Requerente de R$ 731.18 (setecentos e trinta e 

um reais e dezoito centavos), no prazo legal. Após, diga a autora e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023960-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDETTE DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do valor depositado nos autos. 

Intime-se a parte autora para manifestar sobre o referido e se tem por 

satisfeita com a obrigação. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038008-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO MARCOS LAZZARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036908-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METODIO SENDESKI (AUTOR(A))

MARLUS MACEDO SENDESKI (AUTOR(A))

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por 

inexistir razão plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se. 

Intime-se o Embargado para responder no prazo de Lei. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio on line. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007979-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA DE BESSA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar comprovante de protocolo dos ofícios 

expedidos nos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado. 

Expeça-se alvará. Defiro a dilação pelo prazo legal e após, diga-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034523-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBER CARLOS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004110-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-89.2017.8.11.0041

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:

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

JOSE SEVERINO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY OAB - MT3145/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.10.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019817-97.2018.8.11.0041

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:

LOUISSE MARA ESTRAL (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora 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: 1030326-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCINEY APARECIDO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002502-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE LEONI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre petição de id.16136347, e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000041-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc, Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030562-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR CARDOSO FERNANDES (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013227-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIMAR MANOEL DIAS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032654-24.2017.8.11.0041

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:

ALTIVANI RAMOS LACERDA (EXECUTADO)

TANIA CATARINA RAMOS VIGO LACERDA (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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037746-46.2018.8.11.0041

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:

LINDINALVA FRANCO MOSHAGE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 
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honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014318-06.2016.8.11.0041

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:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos juntado aos autos 

de id: 16212871/16213603, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022483-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA DAS GRACAS RODRIGUES XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, etc, Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

 

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores acostado nos autos, no prazo de 

Lei.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036908-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METODIO SENDESKI (AUTOR(A))

MARLUS MACEDO SENDESKI (AUTOR(A))

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA AO EMBARGADO: Deverá o Embargado manifestar sobre os 

embargos acostados aos autos, no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037931-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA 97445045104 (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005229-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A DE CARLO DAMACENO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 377870 Nr: 14007-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL LUIZ DE ALMEIDA PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Ficam as partes intimadas para proceder a 

compensação determinada no v. Acórdão de fls. 274/279 dos presentes 

autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 29823 Nr: 363-28.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAHAMAS - AR CONDICIONADO LTDA, 

ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES, RICARDO MOURA DE ARAÚJO, 

LARICIA MELHORANÇA REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474, NATHALIA TORRES ESGAIB - OAB:1731, 

SALADINO ESGAIB - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1346957 Nr: 19126-03.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA

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

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 226 de 537



Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito.

Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, fazer comprovação 

da hipossuficiência. Não fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o 

indeferimento do benefício, devendo em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 862277 Nr: 3458-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA STELLA DA SILVA, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, ROBERTO MARTINEZ IRGANG, LUÍZA 

MARTINS IRGANG, ESPÓLIO DE ARNALDO CESAR IRGANG, LUIZA 

MARTINS IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

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

RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RODRIGO TERRA CYRINEU - 

OAB:, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT, RODRIGO TERRA 

CYRINEU - OAB:16169/O

 Deverá a parte requerida tomar conhecimento do alvará eletrônico 

expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 464482 Nr: 32382-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYRONE LEIGH ALMEIDA BRITO

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

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

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Deverá a parte autora tomar conhecimento do alvará eletrônico expedido 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 464482 Nr: 32382-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYRONE LEIGH ALMEIDA BRITO

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

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

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Deverá a parte requerida tomar conhecimento do alvará eletrônico 

expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 749969 Nr: 1653-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS 

LTDA., VITOR YAMAMURA FREITAS, RAUL YAMAMURA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 775173 Nr: 28415-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL L. DA CUNHA-ME, ESPOLIO DE 

FRANCISVAL LOURENÇO DA CUNHA, ARILCE MORAIS RAMOS DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101936 Nr: 11325-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607, VOLNEI COPETTI - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125975 Nr: 21318-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

OLGA DE FARIA, CLAUDIO MONARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035238-30.2018.8.11.0041

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:

FERNANDO RODRIGUES LEAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento o acordo. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013149-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMANN E NEUMANN LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(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, 30.10.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019311-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NHAARA DA VILA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (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, 30.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037931-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA 97445045104 (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, 30.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025444-19.2017.8.11.0041

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:

LUCRECIA DO CARMO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com quitação do contrato, Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012509-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA (AUTOR(A))

TEREZINHA DE MATTOS (AUTOR(A))

JANETH PEREIRA SALIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER NOVAES SANTA ROSA OAB - MT6277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO(A))

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - SP119050 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Yolanda Maria do Nascimento Ojeda, Janeth Pereira Salim e 

Terezinha de Mattos, devidamente qualificadas nos autos, ingressaram 

com a presente Ação Revisional Ordinária com Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência c/c Repetição de Indébito contra Cooperativa de Crédito, de 

Poupança e Investimento do Estado de Mato Grosso e Município de Campo 

Grande-MS Sicoob União Pantaneiro. Preliminarmente, requereram os 

benefícios da justiça gratuita. Informaram que pretenderam uma quitação 

antecipada de todos os contratos mantidos com requerida, quais sejam: 1) 

Contrato n. 29946-4 realizado em 14/11/2014 no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais); 2) Contrato n. 30032-0 realizado em 09/12/2014 no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); 3) Contrato n. 31020-1 

realizado em 29/05/2015 no valor de R$ 23.087,73 (vinte e três mil e 

oitenta e sete reais e setenta e três centavos); 4) Contrato n. 31658-1 

realizado em 15/10/2015 no valor de R$ 5.019,07 (cinco mil dezenove 

reais e sete centavos); 5) Contrato n. 63672-2 realizado em 13/04/2016 no 

valor de R$ 16.300,00(dezesseis mil e trezentos reais) e 6) Contrato n. 

65927-4 realizado em 28/09/2016 no valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis 

mil reais), mas que, não foi possível assim fazer e, ao contrário, as dívidas 

foram renegociadas. Asseveraram que assinaram um novo contrato do 

qual não tem conhecimento e que foram contabilizados apenas para 

pagamento de juros e encargos extorsivos de crédito rotativo, onerando 

os contratos antigos. Elucidaram que dos 6(seis) contratos mantidos 
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originalmente, cinco (05) estavam em dias, contudo, preferiram dar por 

quitado Contrato nº 63672-2 do SICOOB CREDIJUD no valor de R$ 

16.300,00 (dezesseis mil reais), em detrimento dos outros contratos 

pagáveis com o saldo credor depositado, ou até mesmo quitação do 

contrato nº 65927-4, no valor R$ 76. 430,00 (setenta e seis mil e 

quatrocentos e trinta reais), que fora originalmente efetuado. Destacaram 

sobre a ocorrência de cláusulas contratuais que estabeleceram 

prestações desproporcionais, visto que, os valores da dívida original se 

mantiveram quase inalteráveis e que, não se tem com precisão qual o 

valor do saldo devedor, porque todos os contratos foram unificados. 

Pugnaram pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim de 

possibilitar não só a exibição de documentos que servirão para confirmar 

a oneração abusiva dos contratos, mas para que se impeça o 

enriquecimento ilícito por parte do Requerido, bem como impedir que o 

Requerido inscreva os nomes das Requerentes nos cadastros de 

inadimplentes. Destacaram sobre o direito do consumidor e da necessária 

revisão do contrato. Pugnaram pela concessão da inversão do ônus da 

prova. Elucidaram sobre o equilíbrio contratual. Destacaram que a mora é 

do credor que onerou excessivamente as prestações obrigacionais. 

Requereram repetição de indébito, e, em dobro. Elucidaram sobre a 

evolução do financiamento, em razão da cobrança da a)- capitalização 

mensal de juros, desde que não prevista no contrato; b)- Comissão de 

permanência cumulada com outros encargos de mora; c)- multa e taxas 

indevidas; d)- Cumulação de Seguros de Financiamento; f) a cumulação de 

correção monetária e comissão de permanência; g)- outros a sem 

apurados decorrentes do CET- custo efetivo total(mensal e anual) quando 

exibidos pelo Requerido. Pugnaram pela total procedência da ação, no 

sentido da revisão das cláusulas iníquas e abusivas, reestabelecendo o 

equilíbrio contratual. Requereram a suspensão das cobranças dos 

contratos, bem como a exclusão dos fiadores do contrato de 

renegociação de dívida. Juntaram documentos nos ids. Num. 13118733 - 

Pág. 1/Num. 13118842 - Pág. 38 A tutela de urgência foi indeferida de 

acordo com a decisão de id. Num. 13366100 - Pág. 1, entretanto, foi 

concedida a apresentação de documentos pelo requerido como postulado 

na inicial. O requerido apresentou contestação id. Num. 14153483 - Pág. 

1/Pág.34 fez uma síntese dos fatos da inicial. Impugnou o pedido de justiça 

gratuita e o pedido de tutela de urgência. Asseverou sobre a validade do 

contrato e a legalidade da taxa de juros contratada. Destacou sobre o 

valor da dívida original e do direito à informação e revisão elucidando que 

todas as informações necessárias para compreensão da renegociação 

foram repassadas às Requerentes, como constam expressamente do 

termo aditivo, expondo o prazo e forma de pagamento, saldo devedor, o 

que comprova ser inverídica a afirmação de que não possuem 

conhecimento acerca do valor devido. Não questionou a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as Requerentes 

ocupam a posição de consumidoras, nos termos do art. 2º do Código de 

Defesa do Consumidor. Ressaltou que, não há que falar em revisão de 

contrato, uma vez que todas as informações constam de forma detalhada 

e expressamente no próprio termo aditivo assinado pelas requerentes, o 

qual não revela qualquer indício de abusividade. Destacou que a inversão 

do ônus da prova não é facilidade aplicada a todas as situações, mas 

somente àquelas que preencherem as exigências do art. 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Elucidou que não se pode falar em mora 

do credor, isso porque não há oneração excessiva às Requerentes e 

muito menos conduta abusiva por parte da Requerida. Pugnou pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 

14153517 - Pág. 1/Num. 14153609 - Pág. 6. Manifestou no id. Num. 

14384083 - Pág. 1 pela produção de provas pretendidas a produzir. A 

parte requerente apresentou réplica à contestação no id. Num. 14862808 - 

Pág. 1/Pág. 5 onde ratificaram a tese inicial e pugnaram pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Juntaram documentos nos ids. Num. 

14862820 - Pág. 1/Pág. 28. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É 

o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação Revisional 

Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência c/c Repetição de 

Indébito contra Cooperativa de Crédito, de Poupança e Investimento do 

Estado de Mato Grosso e Município de Campo Grande-MS Sicoob União 

Pantaneiro. Preliminarmente as partes requerentes requereram os 

benefícios da justiça gratuita. Informaram que pretenderam uma quitação 

antecipada de todos os contratos mantidos com requerida, mas que, as 

dívidas foram renegociadas, e que, não se tem com precisão qual o valor 

do saldo devedor, porque todos os contratos foram unificados. Pugnaram 

pela concessão da tutela provisória para a suspensão dos descontos, 

bem assim impedir que o Requerido inscreva os nomes das Requerentes 

nos cadastros de inadimplentes. Requereram a apresentação de 

documentos pela requerida. Requereram repetição de indébito, e, em 

dobro e a concessão da inversão do ônus da prova. Elucidaram sobre a 

evolução do financiamento, em razão da cobrança da a)- capitalização 

mensal de juros, desde que não prevista no contrato; b)- Comissão de 

permanência cumulada com outros encargos de mora; c)- multa e taxas 

indevidas; d)- Cumulação de Seguros de Financiamento; f) a cumulação de 

correção monetária e comissão de permanência; g)- outros a sem 

apurados decorrentes do CET- custo efetivo total(mensal e anual) quando 

exibidos pelos Requeridos. Pugnaram pela total procedência dos pedidos 

para revisão das cláusulas abusivas, reestabelecendo o equilíbrio 

contratual e respectivamente a suspensão das cobranças dos contratos, 

bem como a exclusão dos fiadores do contrato de renegociação de dívida. 

O requerido impugnou o pedido de justiça gratuita, o pedido de tutela de 

urgência e a inversão do ônus da prova. Asseverou sobre a validade do 

contrato e a legalidade da taxa de juros contratada. Elucidou que não se 

pode falar em mora do credor, isso porque não há oneração excessiva às 

Requerentes e muito menos conduta abusiva por parte da Requerida. 

Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de 

provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e 

cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido de justiça gratuita a questão já foi 

dirimida no id n. 13167399, sendo matéria preclusa, pois caberia a parte 

discordante ingressar com recurso próprio e ali não restou deferido o 

benefício. Na inicial as partes requerentes informaram que pretenderam 

uma quitação antecipada de todos os contratos mantidos com requerida, 

porém, ao contrário do pretendido, as dívidas foram renegociadas e que 

assinaram um novo contrato do qual não tem conhecimento e que foram 

contabilizados apenas para pagamento de juros e encargos extorsivos de 

crédito rotativo, onerando os contratos antigos. Analisando os 

documentos carreados aos autos, em especial os contidos nos ids. 

14153517 – Pág.1/Pág.14 juntados pela parte requerida, verifico que ali 

consta o Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário referente à 

renegociação dos seguintes contratos: 1) Contrato n.° 29946; 2) Contrato 

n.° 430032; 3) Contrato n.° 065927; 4) Contrato n.° 431020 e 5) Contrato 

n.° 131658-1. Nota-se na referida Cédula de Crédito que as partes 

requerentes resolveram de comum acordo, renegociar as dívidas 

originadas das Cédulas de Crédito Bancário acima descritas, o que restou 

claro diante do contrato firmado entre as partes, inclusive devidamente 

expresso no contrato, especificamente na Cláusula 1 (id. 14153517 – 

Pág.1), que se tratava de renegociação de dívida. Ou seja, a parte 

requerente era sabedora que estava renegociando dívidas com o 

requerido, quitando alguns contratos, e, consequentemente, fazendo 

nascer um novo contrato, pois anuíram expressamente a avença. A 

finalidade do referido contrato foi destinada a renegociação de dívida, com 

as devidas especificações do saldo devedor e listagem das operações 

renegociadas, conforme se verifica respectivamente às cláusulas IV e V 

do Contrato de Renegociação (id. 14153517 – Pág.4/Pág.5). Não há que se 

falar em desconhecimento da referida tratativa pelas autoras, pois, 

conforme se verifica nos autos, as mesmas anuíram com o avençado, 

tinham total conhecimento do pacto firmado com o requerido, cuja 

destinação foi para renegociação dos contratos ali descritos. Ainda, não 

há que se cogitar em exclusão dos fiadores, tendo em vista que não ficou 

comprovado nos autos, qualquer meio de coação ou imposição de forma 

ilegal para que as mesmas viessem anuir à contratação em tela. Improcede 

tal pleito. Razão pela qual, inviabiliza reconhecer quitação dos contratos 

ainda não liquidados, como suspensão da cobrança. Assim, resta claro 

que a parte autora pretende a revisão dos contratos que resultaram a 

renegociação através da cédula n. 31658-1, conforme extratos acostados 

na inicial, como do contrato n. 63672. Analisando os extratos dos 

contratos anteriores a renegociação, não vislumbra-se qualquer 

abusividade da taxa de juros a justificar a pretensão da parte requerente. 

Ademais, com a renegociação ocorreu a novação efetivada por agente 

capaz, objeto lícito e previsão em lei, portanto, nada justificando 

desconsiderar a cédula firmada pelas partes. Analisando o contrato de 

renegociação da dívida, que renovou a dívida anterior, constata que ali 

foram pactuadas taxas de juros mensal em percentual de mercado, com 

parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, não havendo reparo a 

ser feito, sendo que os juros remuneratórios pactuados não possuem a 
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abusividade. Denota-se que percentual ali descrito foi aplicado abaixo da 

taxa média de mercado, pois foi aplicado taxa de juros de 1,00% a.m, 

conforme se depreende no Preâmbulo do Contrato, dos Encargos 

Financeiros. Vejam também que a CET (Custos Efetivo Total), inclui além do 

percentual contratado, mais as despesas ali autorizadas, constituindo o 

todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali 

apurado é superior da taxa de juros mensal, conforme se depreende no 

Preâmbulo do Contrato, dos Encargos Financeiros, onde ali ficou 

estipulado o CET: 1,16% a.m / 15,07% a.a.(id n. 14153517). No caso a 

taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, devendo prevalecer. 

Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o contratado, 

pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim não há que se falar em 

abusividade do contrato. Já há muito tem pacificado de que a Instituição 

financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo 

o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante 

nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que não é o caso 

dos autos. Em relação à capitalização de juros resta evidente no contrato, 

pois a taxa mensal é inferior a anual, conforme se denota no item VI – 

Encargos Financeiros, do contrato (id. 14153517 – Pág.5). Conforme 

decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 

08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, 

colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e 

diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, tornando-a 

inquestionável: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 

2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros 

em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”. Dessa forma, no contrato a taxa de juros é 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve 

previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo 

devida sua aplicação nos termos da Súmula 539 e 541 do STJ. Com 

relação aos encargos moratórios, ficou avençado que, em caso de 

inadimplência incidiria sobre o valor inadimplido, índice de correção 

monetário pactuado no item “Encargos Financeiros” (cláusula VI) do 

preâmbulo, mais juros remuneratórios de 1,00% a.m, juros moratórios, 

também de 1,00% a.m e multa de 2%, encargos legais e compatíveis entre 

si. Destaco ainda, que não houve a incidência de comissão de 

permanência, cumulada com os encargos moratórios ou correção 

monetária, como alegado pelas partes requerentes. No tocante ao seguro, 

verifica-se no contrato que tal encargo foi devidamente descrito no item VI 

– Encargos Financeiros do Preâmbulo, e respectivamente na Cláusula 

Décima Sexta do Contrato, não havendo razão da irresignação das partes 

requerentes, tendo em vista que houve expressa concordância com a 

referida contratação. A contratação do seguro foi devidamente descrito 

no contrato. Tem-se que as partes requerentes tiveram ciência do seguro, 

não ficando caracterizada imposição da Instituição Financeira. Do mesmo 

modo não prevalece a contrariedade com relação a taxa de juros do 

Contrato n. 63672, qual não foi renegociado, pois conforme extrato trazido 

pela requerente – ID n. 13118842, está na média de mercado devendo 

prevalecer. Quanto ao pedido de repetição de indébito, entendo ser 

inviável o referido pleito, considerando que não foi observado que as 

partes requerentes pagaram valores maiores que o devido, sendo que os 

encargos contratados possuem previsão legal. De outra banda, não há 

como atender o pedido de tutela antecipada, para suspender as 

cobranças relativos ao empréstimo anunciado nos autos, pois em 

momento algum verifica-se que o requerido está cobrando valores maiores 

que as parcelas contratadas. É evidente que se as partes Requerentes 

restar em mora poderão ter os nomes inseridos nos cadastros de 

proteção ao crédito, não podendo este Juízo obstar o direito do requerido 

em fazer a referida inserção nos cadastros de inadimplentes. O simples 

fato de o contrato estar em discussão não é fundamento para afastar os 

efeitos da mora no caso de inadimplemento. Todas as cobranças acima 

foram anuídas pelas partes requerentes e firmadas no negócio jurídico. A 

liberdade de contratar e a força obrigatória dos contratos constituem os 

pilares que regem as relações privadas e estabelecem que as partes 

podem escolher livremente. Uma vez contratadas, tornam-se válidas e 

eficazes. Entendo, não haver a abusividade nas referidas cláusulas. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional Ordinária com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência c/c Repetição de Indébito e NÃO ACOLHO o 

pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, mantendo o contrato e a renegociação firmada pelas 

partes. Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, 

como nos honorários advocatícios quer fixo em dez por cento da causa, 

atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.2018.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022867-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Proceda-se com a exclusão da petição e documentos contidos no id. Num. 

14385428 - Pág. 1/Num. 14385453 - Pág. 1, em razão do aditamento da 

inicial deferida no id. Num. 14443132 - Pág. 1 Vistos, etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, devidamente qualificado nos autos 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, contra Mirian de Oliveira dos Santos Pinho, aditando a inicial, a 

qual foi acolhida, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do 

bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em 

face da alienação fiduciária proveniente de um contrato de financiamento 

firmado entre as partes, referente a Cédula de Crédito Bancário de nº 

0071108456 (id. 14432275). Alegou que o réu deixou de pagar as 

prestações vencidas a partir de 23/02/2018, requereu a concessão de 

liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. 

Instruiu seu pedido com documentos de id Num. 14432275 - Pág. 1/Num. 

14432336 - Pág. 3. Nos termos da decisão de id. Num. 14443132 - Pág. 1 

foi deferido o aditamento postulado nos autos, razão pela foi procedida a 

retificação do polo ativo e passivo. A liminar foi deferida no id. Num. 

14393765 - Pág. 1 e cumprida no id. Num. 15311644 - Pág. 1/Num. 

15311655 - Pág. 1. A parte requerida apresentou contestação no id. Num. 

15435452 - Pág. 1/Pág. 26. Inicialmente, aduziu sobre a tempestividade da 

defesa e requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. 

Preliminarmente, requereu a revogação da decisão liminar em face das 

ilegalidades constantes no contrato. Aduziu sobre a inépcia da inicial em 

decorrência da falta dos requisitos necessários para instrução da ação e 

falta de comprovação da mora do requerido, tendo em vista que não 

consta o AR de recebimento da notificação acostada nos autos, muito 

menos documento devidamente assinado pelo recebedor, o que 

demonstra a irregularidade da comprovação da mora. No mérito sustentou 

sobre a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, visto que sem 

anuência da parte requerida, bem como, da cobrança de tarifas 

administrativas como: Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato, Avaliação 

de bem, Seguro, Tarifa de Cap Parcela premiável e incidência de comissão 

de permanência cumulada com Correção Monetária. Requereu a 

restituição do valor pago a maior. Asseverou sobre perdas e danos e o 

dever de restituição do veículo em decorrência da irregularidade da 

comprovação da mora. Pretende a inversão do ônus da prova e a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Juntou documentos nos 

ids. Num. 15435460 - Pág. 1/Num. 15435471 - Pág. 3. A parte requerente 

no Num. 15801061 - Pág. 1/Pág.28 apresentou impugnação à contestação 

e reconvenção. Impugnou o pedido de justiça gratuita. Sustentou que a 

mora foi devidamente comprovada através da notificação, conforme 

consta da assinatura de quem a recebeu, e todos os procedimentos e 

preceitos legais foram cumpridos, não havendo que se falar em 

irregularidade da comprovação da mora. Aduziu pela inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de revisar o contrato. 

Defendeu a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização, das 

tarifas administrativas cobradas no contrato, encargos moratórios e 

asseverou que não há cobrança de comissão de permanência no 

contrato. Asseverou que a ação de busca e apreensão não comporta 

reconvenção devendo a referida ser extinta. Defendeu sobre a 
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inexistência de repetição de indébito e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar, contra Mirian de Oliveira dos Santos 

Pinho, objetivou a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente de um contrato de financiamento firmado 

entre as partes (Contrato nº 0071108456). Alegou que o réu deixou de 

pagar as prestações vencidas a partir de 23/02/2018. A parte requerida 

postulou a concessão do benefício da justiça gratuita. Preliminarmente, 

requereu a revogação da decisão liminar em face das ilegalidades 

constantes no contrato. Aduziu sobre a inépcia da inicial em decorrência 

da falta dos requisitos necessários para instrução da ação e falta de 

comprovação da mora do requerido, tendo em vista que não consta o AR 

de recebimento da notificação acostada nos autos. No mérito sustentou 

sobre a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, visto que sem 

anuência da parte requerida, bem como, da cobrança de tarifas 

administrativas como: Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato, Avaliação 

de bem, Seguro, Tarifa de Cap Parcela premiável e incidência de comissão 

de permanência cumulada com Correção Monetária. Requereu a 

restituição do valor pago a maior e asseverou sobre perdas e danos e o 

dever de restituição do veículo em decorrência da irregularidade da 

comprovação da mora. Pretende a inversão do ônus da prova e a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Considerando que a 

matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e este 

encontra nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo 

ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos 

do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Não há como conceder 

os benefícios da Justiça Gratuita, pois não houve a comprovação nos 

autos que a parte requerida faz jus a tal benefício diante da ausência de 

documentos comprobatórios. As preliminares suscitadas entrelaçam com 

o mérito e serão apreciadas em conjunto. Denota-se que a comprovação 

da mora na inicial se deu através do documento contido no id. 

14432336-Pág.1, no qual a referida foi encaminhada para o endereço do 

requerido ditado no contrato, conforme comprovante contido no id. 

14432336-Pág.2. É requisito essencial para a ação de busca e apreensão, 

a existência da alienação fiduciária e a comprovação de mora. No caso em 

tela, tal requisito foi atendido pela parte requerente, visto que a notificação 

fora encaminhada no endereço da parte requerida como posto no 

contrato, restando prejudicado o pedido sobre ausência de notificação, 

como pretendido pela parte requerida. O fato de não ter recebido 

pessoalmente, não retira a idoneidade do ato, pois entregue em sua 

residência. Fato que por si só, caracteriza a mora na forma prevista em 

Lei. Quanto à irresignação da parte requerida em relação à cobrança de 

tarifas administrativas como: Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato, 

Avaliação de bem, Seguro, Tarifa de Cap Parcela premiável. Importante 

consignar que, em virtude do Recurso Especial nº 1.578.526/SP 

(2016/0011287-7), de relatoria de Paulo de Tarso Sanseverino, as 

matérias arguidas na defesa relativas à Registro de Contrato e Avaliação 

de bem são objeto de discussão nos autos do mencionado Recurso 

Especial, vejamos: “(...)O presente recurso merece ser processado como 

recurso repetitivo. Efetivamente, verifica-se a existência de uma 

multiplicidade de recursos que ascendem a esta Corte com fundamento na 

controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, 

de serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem dado em garantia, o que justifica o julgamento do recurso pelo rito 

dos recursos especiais repetitivos. Desse modo, afeto à SEGUNDA 

SEÇÃO o julgamento do presente recurso para, nos termos do art. 1.040 

do Código de Processo Civil, consolidar o entendimento desta Corte 

acerca da "validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem". Determino a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 

1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo”. (decisão publicada no DJe de 02/09/2016). Desta forma, 

as mencionadas matérias arguidas em sede de defesa, e, sendo objeto de 

discussão no Recurso Especial nº 1.578.526/SP (2016/0011287-7), há 

afetação da matéria que pode interferir na restituição a ser apurada, razão 

pela qual não merecerá julgamento. Assim, com fundamentos nos termos 

do art. 51, LVI do RITJMT determino o sobrestamento do julgamento dessa 

matéria até o pronunciamento em definitivo do C. STJ. Em contrapartida, o 

próprio Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, asseverou que a referida 

suspensão não ocorre nos casos de resolução parcial do mérito conforme 

art. 356 do CPC, assegurando o julgamento. Por essa razão, matérias não 

abrangidas pela repercussão geral poderão aqui ser analisadas. Em 

relação à Tarifa de Cadastro, consigno que na decisão no Recurso 

Especial 1.251.331 – RS, ficou decidido que permanece válida a referida, 

expressamente tipificada no contrato. Assim, como no ato da assinatura 

do início do relacionamento entre as partes houve a pactuação nesse 

sentido deverá ser mantida a referida tarifa, senão vejamos a decisão 

proferida: “(...)Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente 

tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual 

somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor 

e a instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento 

do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais (...).” (Certidão da decisão proferida no REsp 

1.251.331 – RS, STJ) Negritei Assim, vejam que no contrato pactuado 

entre as partes (id. 14432275 – Pág.1), especificamente no item D, subitem 

D.1 fez incidir a tarifa de cadastro deve a mesma prevalecer diante de sua 

legalidade. Não havendo que se falar em abusividade como pretende a 

parte requerida. No tocante ao seguro, verifica-se no contrato que tal 

encargo foi devidamente descrito no item B6, não havendo razão da 

irresignação da parte requerida, tendo em vista que houve expressa 

concordância com a referida contratação. A contratação do seguro foi 

devidamente descrito no contrato. Tem-se que a parte requerida teve 

ciência do seguro, não ficando caracterizada imposição da Instituição 

Financeira. No tocante a taxa de juros denota-se que foi avençado pelas 

partes taxas pré-fixadas em valor de mercado em 1,61% ao mês e 

21,13% ao ano, inexistindo a abusividade narrada na inicial, devendo 

prevalecer. Ademais, a CET por certo a taxa apresenta maior diante de ali 

incluir outros encargos autorizados. Portanto, nada a ser alterado no 

contrato. Em relação à capitalização de juros resta evidente no contrato, 

pois a taxa mensal é inferior a anual, conforme se denota no item F – 

Dados do Financiamento, subitem F.4, do contrato (id. 14432275 – Pág.1). 

Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo 

em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, 

colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e 

diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, tornando-a 

inquestionável: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 

2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros 

em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”. Dessa forma, no contrato a taxa de juros é 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve 

previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo 

devida sua aplicação nos termos da Súmula 539 e 541 do STJ. Com 

relação aos encargos moratórios, ficou avençado que, em caso de 

inadimplência terá que ser pago juros remuneratórios de 1,61% a.m, juros 

moratórios de 1,00% a.m e multa de 2%. Encargos legais e compatíveis 

entre si. Destaco ainda, que não houve a incidência de comissão de 

permanência, cumulada com os encargos moratórios ou correção 

monetária, como alegado pela parte requerida. Com relação ao pedido de 

repetição de indébito, não merece guarida, pois a restituição fundada no 

art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe pagamento 

indevido, e não mera cobrança, consoante se extrai do parágrafo único do 

dispositivo supracitado, in verbis: Parágrafo único. O consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição de indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso em tela, evidente 

que não houve pagamento à maior, ou pagamento em duplicidade, razão 

pela qual, não há que se falar em repetição de indébito. Quanto à 

reparação civil suscitada pela parte requerida, destaco que o princípio da 

reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa 

esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos 

pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a 

reparação civil. Portanto, não estão patente os requisitos legais da ação 

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação 

civil. Em momento algum ocorreu ataque à honra do Reconvinte/requerido, 
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mas sim, cobrança do débito pela mora demonstrada nos atos, não 

prevalecendo qualquer tipo de reparação civil. Na alienação fiduciária, no 

campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui 

uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, 

mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em 

alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse 

direta, na qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o 

devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, 

acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o 

proprietário do mesmo. Devida é aplicação do vencimento antecipado do 

contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em 

pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de 

descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o 

pagamento das parcelas contratadas. É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato. Outro aspecto que não procede é a restituição do bem, no caso 

o requerido deverá aguardar a venda do referido para apurar a existência 

ou saldo de saldo remanescente em seu favor. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO a inicial, poir estar 

patente o direito do autor, mantendo o contrato firmado, via de 

consequência, NÃO ACOLHO A RECONVENÇÃO, nos termos do artigo 

487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69. Declaro 

consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte 

final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas 

em vinte dias, após a venda do bem. Oficie-se ao Detran comunicando que 

o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.10.2018.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027612-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RUBIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027612-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARA RUBIA DOS SANTOS 

RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 

Recolhidas as custas pela Autora, passo à análise do pleito inicial. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO SUSPENSÃO 

DE DESCONTOS DE CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por MARIA RUBIA DOS 

SANTOS em face de BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A. Narra a Autora que nunca contratou com os Bancos 

Requeridos, sendo que aos descontos realizados em folha de pagamento 

são ilegais e indevidos, e perduram há mais de 02 (dois) anos. Por esta 

razão, postula pela concessão de tutela de urgência para que os 

Requeridos abstenham-se de descontar quaisquer valores em folha de 

pagamento em nome da Requerente, assim como de inserir o nome da 

Autora no Cadastro Restritivo de Crédito. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes à espécie. É o breve relatório. Decido. A 

concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela Autora tem 

caráter incidental e segue regras específicas, que exigem análise própria 

e apartada a ser realizada analisando-se especificamente a probabilidade 

do direito (fumus boni iuris) com a constatação da verossimilhança fática e 

da plausibilidade jurídica, perigo da demora (periculum in mora), para 

evitar-se dano ou o risco ao resultado útil do processo, em suma, tutelar 

direito material, e a reversibilidade da tutela provisória satisfativa. Portanto, 

deve estar vinculada ao preenchimento cumulativo dos pressupostos 

legais referenciados para sua concessão in limine litis. Pois bem. 

Inicialmente, a própria Autora relata na exordial que os supostos 

descontos ilegais em folha de pagamento perduram a mais de 02 (dois) 

anos, porém, somente após longo lapso temporal bate as portas do poder 

judiciário com pedido liminar. Na hipótese, verifica-se que o pedido da 

Autora, como disciplinado pelo artigo 300, do CPC, não pressupõe a 

demonstração de “probabilidade do direito” e do “perigo da demora” 

contidas nos termos do art. 300, do CPC. Inexiste comprovação de ato 

ilícito na conduta das Instituições Bancárias Requeridas a priori, o que nos 

leva a não concessão da tutela de urgência, sobretudo neste estágio de 

cognição sumária. Ressalte-se que, não obstante se tratar de relação de 

consumo, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

CDC, não desonera a parte autora da comprovação mínima de suas 

alegações que remetesse ao mínimo de verossimilhança das suas 

alegações. Para que a tutela de urgência seja concedida, ainda que não 

se exija certeza jurídica sobre o direito da Autora, há que se ter ao menos 

a aparência desse direito, e por isso, o juiz faz a apreciação da existência 

da pretensão autoral em um juízo prévio e não exauriente. Essas 

exigências deverão comparecer aos autos de modo a comportar uma 

certeza, ou até provável certeza, de que há, em cognição sumária que se 

faz, o direito que se propõe buscar. Assim, Inobstante as alegações da 

Autora, tenho que não restou devidamente demonstrado que a insurgência 

se funda na aparência do bom direito. Isto, pois, a afirmação que jamais 

firmou qualquer tipo de pacto com os Requeridos é passível de discussão 

e não há nos autos, quaisquer elementos que autorizem nesse momento a 

formação de do juízo de verossimilhança. Soma-se a isto, a circunstância 

de que somente após o contraditório e apreciação de eventuais provas a 

serem produzidas será possível formar juízo de convencimento seguro 

sobre as questões controvertidas. Portanto, considerando que não há nos 

autos, em cognição sumária que se faz elementos que demonstrem a 

presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada nos termos do 

artigo 300, do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência. Nos termos dos artigos 

246, II, do Código de Processo Civil, CITEM-SE os Requeridos para 

responderem, em 15 (quinze) dias (artigo 335, III, do CPC). Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC, artigo 344). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de outubro 

de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022570-27.2018.8.11.0041

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:

NIVALDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028055-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA SILVEIRA PINTO (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 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 
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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

 Intime-se o Embargado a manifestar-se em quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1312189 Nr: 11440-57.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO LIMA DE SÁ, REGINA VERAS 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: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G. DE PAULA - 

OAB:9.456

 certifico que os embargos foi protocolado dentro do prazo 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.: 807345 Nr: 13820-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMI BARROS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORÉ FINANCIAMENTO S/A 

(BANCO SANTANDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 certifico que conforme decisão de fls. 147/147v.º, a sentença de fls. 139 

foi corrigida nos seguintes termos: para corrigir o equivoco ocorrido no 

lançamento da sentença embargada, a fim de cancelar o andamento do 

Apolo realizado em 10/04/2018 “Sentença com resolução do mérito – 

homologação de acordo” e determinar o lançamento e publicação do 

decisum correto (fl. 139), “Sentença de Extinção – Desistência da Ação”. 

Certifico que não foi exarada nova sentença e sim corrigida a de fls. 139 e 

republicada para ciência das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 451770 Nr: 23980-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELYTON CESAR DE JESUS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 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.

 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 

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.

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.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 16 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 938314 Nr: 53812-60.2014.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA BENDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:

 Assiste razão ao alegado pela parte requerente uma vez que ficou 

impossibilitada de ter acesso aos autos que se encontrava em carga 

dentro do prazo de impugnação do autor. Desta forma e conforme 

determina a decisão e fls. 77, Informo que fica deferida a restituição do 

prazo para parte autora impugnar a contestação no prazo de 15 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 446816 Nr: 21044-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DA SILVA SOLDA & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste o credor em cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 859199 Nr: 1083-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C L ROCHA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico nesta data que, procedo a intimação das partes, para no prazo 

legal manifestarem sobre o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1061129 Nr: 51482-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de busca e apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A 

em face de MARIA JOSE DA SILVA E SOUZA, em que as partes informam 

composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, nos termos do art. 921, I, do CPC, HOMOLOGO para que surtam 

seus jurídicos efeitos o a transação celebrada entre as partes 

(fls.116/117) através do qual estabelecem a forma de composição da lide 

em destaque.

 Em consequência, defiro o pedido de suspensão do feito na forma 

postulada pelas partes, mantenha-se o feito no arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ.

 Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo 

ao Credor promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

Decorrido o prazo da suspensão, deverá o Exequente dar prosseguimento 

no feito ou postular sua extinção pelo cumprimento da obrigação, em cinco 

(05) dias, sob pena de presunção da quitação da obrigação e 

consequente extinção do feito.

Custas e honorários na forma do acordo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT),24 de Agosto de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1035593-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035593-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VALERIANO CORREA DE 

MORAES RÉU: BANCO CITIBANK S A DECISÃO Vistos. Defiro ao Autor os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. VALERIANO CORREA DE 

MORAES propôs a presente ação de exibição de documentos em face de 

BANCO CITIBANK S/A, em suma, postulando pela exibição de documentos 

vinculados à operação do cartão de empréstimo de cartão de crédito. A 

demanda está fundamentada nos arts. 303 e ss. do CPC. Da inicial e dos 

documentos que a acompanham, constata-se que na verdade, trata-se do 

antigo procedimento para exibição de documentos, medida que com a 

entrada em vigor da Lei 13.105/15, adequa-se melhor à ação autônoma de 

produção antecipada da prova disciplinada nos artigos. 381 e seguintes, 

do CPC. Na hipótese, possível a aplicação do principio da fungibilidade em 

nome do poder geral de cautela e da instrumentalidade PARA RECEBER A 

INICIAL COMO AÇÃO PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS 

consoante artigo 381, II e III, e artigo 382, ambos do CPC, pois o 

procedimento eleito pelo Autor é compatível com a adequação ora 

ajustada. Portanto, preenchidos os requisitos iniciais para seu deferimento 

liminar, CITE-SE o Requerido para dar sua resposta em cinco (05) dias, 

permitindo-lhe que afirme a inexistência do dever de exibir ou justa causa 

para não o fazer, em sintonia com os artigos 398 e 399 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036003-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOUZA DUPIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA OAB - MT0014523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1036003-98.2018.8.11.0041 Anulatória c/c Indenização por Danos Morais 

e Tutela de Urgência Vistos. PATRICIA SOUZA DUPIM ajuizou a presente 

Ação Anulatória c/c Danos Morais e Tutela de Urgência em face de 

BANCO BMG S/A, pleiteando, liminarmente, pela suspensão dos 

descontos das parcelas do contrato n. 2353776 e pela abstenção de 

inserção do nome dela nos órgãos de restrição ao crédito em razão do 

mencionado contrato. Requereu, também, a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. 

Considerando que a folha de setembro do corrente ano da autora informa 

subsídio líquido de R$ 5.684,36 (cinco mil seiscentos e oitenta e quatro 

reais e trinta e seis centavos) e que inexistem nos autos elementos que 

demonstrem a alegada insuficiência de recursos, nos termos § 2 do art. 99 

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

nos autos a alegada insuficiência de recursos, através de extratos 

bancários dos últimos 3 meses, imposto de renda, etc, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Ressalte-se que em simulação 

as despesas de ingresso da presente ação no sítio do Tribunal de Justiça, 

considerando o valor da causa atribuído, chegou-se ao montante 

aproximado de R$ 602,44 (seiscentos e dois reais e quarenta e quatro 

centavos). No mesmo prazo, a autora deverá juntar novamente os 

documentos dos ids. 16026271; 1602672; 16026273 e 16026279, legíveis 

e na posição correta. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de outubro de 

2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036012-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THAINA GARCIAS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1036012-60.2018.8.11.0041 BUSCA E APREENSÃO Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, intime-se o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

proceder com o recolhimento das despesas de ingresso da presente 

ação, sob pena de cancelamento da distribuição. Ainda, nos termos do 

Prov. 22/2016-CGJ, o autor deverá vincular a guia de recolhimento da 

despesa de distribuição a presente ação. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009648-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EMBARGANTE)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EMBARGANTE)

GINCO URBANISMO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1009648-51.2018.8.11.0041 EMBARGOS EXECUÇÃO Vistos. Tempestivos 

os presentes Embargos, uma vez que pendente a citação do executado 

Ginco Urbanismo S.A, o que se deu com a interposição do presente. Deixo 

de atribuir o efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência dos requisitos 

taxativos e cumulativos insertos no § 1 do art. 919 do CPC. Intime-se o 

Embargado à manifestação em quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007608-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EXECUTADO)

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1007608.96.2018.8.11.0041 EXECUÇÃO QUANTIA CERTA Vistos. BANCO 

SAFRA S/A ajuizou a presente Execução Por Quantia Certa em face de 

GINCO URBANISMO S.A, OSVALDO TETSUO TAMURA e MEIRE 

NAKAZORA TAMURA, visando o recebimento do crédito no valor de R$ 

4.387.846,86 (quatro milhões trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e 

quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) indicados na inicial (id. 

12413286). Citados os executados: OSVALDO TETSUO TAMURA e MEIRE 

NAKAZORA TAMURA (id. 13062459). Id. 14649446 decisão de declínio de 

competência do Juízo da 4 Vara Bancária em favor deste Juízo, com 

fundamento em conexão com os embargos à execução n. 

1009648-51.2018. Id. 14808454, 14808461 e 14808468 certidão de 

intimação da penhora, auto de penhora e auto de avaliação. Id. 15349848 

o exequente pugna pela liberação da penhora, sob o fundamento de se 

tratar de bem de terceiros e pleiteia pela realização da penhora dos 

imóveis indicados por ele no id. 13233404, bem como a citação da 

executada GINCO URBANISMO S.A. Pois bem. Inicialmente, determino: 1. 

Inclua como patrono dos executados, OSVALDO TETSUO TAMURA e 

MEIRE NAKAZORA TAMURA, no cadastro de patrono de partes, no 

sistema, os advogados Dr. Ademar Coelho da Silva, OAB/MT 14.948 e Dr. 

José Márcio de Oliveira, OAB/MT 14.247, conforme mandado colacionado 

nos ids. 13062570 e 13062591. 2. Expeça-se certidão de distribuição da 

presente ação e intime-se o exequente da disponibilidade da referida, 

conforme pleiteado por ele no id. 13719716 e reiterado na manifestação do 

id. 15349848. 3. APÓS, ante o recebimento, nesta data, dos embargos 

interpostos pelos devedores/executados (PJE 1009648-51.2018), sem 

atribuição de efeito suspensivo, LAVRE-SE o TERMO DA PENHORA dos 

imóveis discriminados nas matrículas acostadas nos ids. 13233456; 

13233505; 13233554; 13233612; 13233676; 13233759; 13234286 e 

13239532, indicados pelo credor, ante a ciência da GINCO URBANISMO 

S.A, da presente execução, através da interposição dos Embargos à 

Execução acima mencionados, em 13/08/2018, os quais foram associados 

a presente execução. 4. Formalizada a penhora, intimem-se os 

executados, através do advogado constituído (art. 841, §§1º e 2º, do 

CPC), bem como o cônjuge se casado for, se pessoa física (art. 842, do 

CPC). 5. Atente-se a Secretaria ao cadastro dos patronos dos executados 

no cadastro deles na presente ação, ante da intimação determinada no 

item 4. 6. Consigno, ainda, que a averbação da penhora no cartório de 

registro de imóveis dos referidos bens é incumbência do exequente, nos 

termos do art. 844 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035807-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR BASEGGIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1035807-31.2018.8.11.0041 REVISIONAL CONTRATO C/C PEDIDO 

LIMINAR Vistos. OSMAR BASEGGIO distribuiu por dependência aos autos 

de Busca e Apreensão PJE N. 1024901-79.2018 a presente Ação 

Revisional de Contrato com Pedido Liminar em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Recebidos os autos, verifico que a ação para o 

qual a presente revisional foi distribuída por dependência tramita na 

1°Vara Bancária desta Capital, a qual verifico a existência de identidade 

de objeto, Contrato de Crédito Bancário n. 0115615316. Por estas razões, 

declino a competência para processamento e julgamento da presente 

Revisional de Contrato Bancário ao Juízo da 1° Vara Bancária desta 

Capital, onde tramita o processo indicado pelo autor conexo a presente 

ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2018. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034438-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1034438-02.2018.8.11.0041 Revisional Contrato Vistos. Torno sem efeito 

a decisão do id. 15987703, uma vez que por um equívoco, foi lançada nos 

presentes autos. Trata-se de Ação Revisional de Contratos Bancários 

interposta por REINALDO JACOB SANTANA em face de BANCO 

VOTORANTIM S/A. Nos termos do § 2° do art. 99 do CPC, intime-se o autor 

para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos elementos que 

comprovem a alegada insuficiência de recursos, uma vez que o 

comprovante de rendimentos acostado no id. 15848684, como prova a 

corroborar a sua alegação refere-se a competência de abril de 2017, 

portanto, há muito defasado. Ressalte-se que a ausência de atendimento 

pelo autor da determinação acima, ensejará no indeferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034512-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1034512-56.2018.8.11.0041 Revisional Contrato Vistos. Torno sem efeito 

a decisão do id. 15990566, uma vez que por um equívoco, foi lançada nos 

presentes autos. Trata-se de Ação Revisional de Contratos Bancários 

interposta por FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS em face de 

BANCO BMG S/A. Nos termos do § 2° do art. 99 do CPC, intime-se o autor 

para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos elementos que 

comprovem a alegada insuficiência de recursos, uma vez que as parcelas 

dos contratos bancários que pretende a revisão totalizam o valor de R$ 

1.389,36 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) 

e os rendimentos informados pelo autor foi de R$ 1.986,46 (um mil 

novecentos e oitenta e seis e quarenta e seis centavos). Ressalte-se que 

a ausência de atendimento pelo autor da determinação acima, ensejará no 

indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mesmo 

prazo, o autor deverá, ainda, juntar cópia do documento de identidade 

colacionado no id. 15861382, legível. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 

de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1027737-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIL SANTIAGO DE AMORIM (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT22792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1027737-25.2018.8.11.0041 Tutela Antecipada Exibição de Documentos 

Vistos. LEONIL SANTIAGO DE AMORIM popôs a presente Tutela 

Antecipada de Exibição de Documentos em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, aduzindo que firmou com a ré instrumento particular de compromisso 

de pagamento extrajudicial, o qual requer a exibição judicial. Pleiteou, 

ainda, pela suspensão do desconto em conta corrente da parcela do 

contrato no valor de R$ 4.907,19 (quatro mil novecentos e sete reais e 

dezenove centavos) e pela concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A presente ação apresenta defeitos e irregularidades 

que impedem o processamento da referida como tutela antecipada em 

caráter antecedente, uma vez a causa de pedir direciona para exibição do 

contrato pactuado entre as partes, todavia, o pedido é inerente da ação 

principal, qual seja, suspensão do desconto da parcela do contrato em 

conta corrente da autora. Além do mais, a autora colaciona com a 

presente ação, cópia do contrato de compromisso extrajudicial, conforme 

se verifica do id. 15621704. Verifico, ainda, que o valor da causa foi 

atribuído sem levar em consideração o pedido de tutela final, conforme 

expressamente previsto no § 4 do art. 303 do CPC. Assim, nos termos do 

artigo 321 do CPC, intime-se a autora para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, adequando-a ao pedido de tutela final, sob pena de 

inépcia, em caso de desídia no prazo assinalado. No mesmo prazo, a 

autora deverá comprovar nos autos a alegada insuficiência de recursos 

para pagamento das despesas de ingresso, tais como, extratos 

bancários, comprovante de rendimentos, imposto de renda etc, uma vez 

que os documentos existentes nos autos, não demonstram a alegada 

insuficiência. A não observância do disposto acima ensejará no 

indeferimento da gratuidade pleiteada, nos termos do § 2° do art. 99 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2018 José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022411-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RAMON BEJARANO GAVILAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo 

Nº 1022411-84.2018.8.11.0041 EMBARGOS EXECUÇÃO Vistos. VICTOR 

RAMON BEJANO GAVILAN pleiteia pela reconsideração (id. 14583449) da 

decisão que indeferiu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Não 

há como ser acolhido o pedido formulado pelo embargante, posto que 

juridicamente impossível. Não há no ordenamento jurídico previsão de 

reexame de decisão pela via pleiteada pelo embargante. Assim, indefiro-o 

e determino que a Secretaria certifique sobre o cumprimento da decisão 

do id. 14583449. INTIME-SE. Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2018 José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032772-63.2018.8.11.0041

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:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo 

Nº 1032772-63.2018.8.11.0041 BUSCA E APREENSÃO Vistos. Intime-se o 

autor para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial com a juntada do 

Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária celebrado entre as partes, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, em caso de 

desídia no prazo assinalado. INTIME-SE. Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032461-72.2018.8.11.0041

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:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo 

Nº 1032461-72.2018.8.11.0041 MONITORIA Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032787-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA RIBEIRO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1032787-32.2018.8.11.0041 REVISIONAL CONTRATO C/C DANOS 

MORAIS, REPETIÇÃO INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR Vistos. Verifico da 

emenda colacionada pela autora no id. 15943877 que não atendeu as 

irregularidades apontadas na decisão do id. 15700919, razão pela qual 

oportunizo, novamente a autora a complementar a emenda à inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento por inépcia. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 22 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1022014-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 
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1022014-25.2018.8.11.0041 EXECUÇÃO PROVISORIA HONORÁRIOS 

Vistos. Considerando que o cumprimento de sentença poderá ser 

distribuído virtualmente, ainda que o principal seja físico (Processo 

34129-13.2009 – Cód. 402299), conforme art. 13 da Resolução TJMT/TP 

nº. 03, 12/04/2018, determino à Secretaria que certifique nos presentes 

autos e nos autos físicos, a existência da presente execução, o seu 

número e a forma de distribuição. Nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, 

intime-se o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias comprovar nos 

autos a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas de 

ingresso da presente execução, através de extrato bancário dos últimos 

três meses; imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, entre outros, sob 

pena de revogação do benefício. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003161-02.2017.8.11.0041

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:

AMA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1003161-02.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido Liminar 

Vistos. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão 

liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, necessário 

a comprovação pelo credor: da mora e inadimplemento do devedor. 

Comprovada a mora pela credora/requerente, através de instrumento de 

protesto, conforme se verifica do id. 7821255, (Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), DEFIRO liminarmente a 

medida de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. 1. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem indicado no contrato 

anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da 

Instituição Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, 

SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. 2. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. 3. Neste 

ínterim, não sendo localizado o bem declinado na inicial, para evitar a 

eternização de demandas dessa natureza, alvitro o Banco Autor acerca 

do art. 4º, da aludida Lei de Busca e Apreensão para adequar-se ao novo 

rito processual implementado pela Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, 

postular a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial 

diante destas eventuais circunstâncias. 4. CITE-SE a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário no demonstrativo de débito 

colacionado no id. 15093329, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do 

art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo 

diploma). 5. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212 do CPC e, se 

necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já 

autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da 

medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e 

portões, as expensas do Autor. 6. Atente-se a Secretaria para, na 

hipótese positiva de cumprimento da apreensão do veículo e citação do 

Requerido, certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem 

como da contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos 

processuais subsequentes. No caso em que o bem seja apreendido, e não 

citado o Requerido, aguarde-se o decurso de prazo para contestação, e 

caso não apresentada contestação, certifique-se e cite-se por Edital. 

Ocorrendo que o Requerido não tenha sido citado e o bem não foi 

apreendido, promova-se a intimação do Credor para informar onde o bem 

pode ser encontrado, bem como para promover a citação do Requerido, 

em quinze (15) dias. 7. Ademais, caso a citação seja positiva, mas o 

veículo não tenha sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não 

havendo contestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

sentença com eventual autorização para conversão da obrigação em 

pecúnia. 8. Cumpra-se nos termos do art. 842 do NCPC, ou seja, por DOIS 

OFICIAIS DE JUSTIÇA. 9. Intime-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023009-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1023009-72.2017.8.11.0041 Execução Extrajudicial Vistos. 1. INDEFIRO 

requisição de informações de endereço dos executados por meio do 

sistema BACENJUD, por ser um meio que requer de até dois dias úteis 

para o envio de resposta da requisição, com a manutenção dos autos 

conclusos em gabinete. Ante a possibilidade de consulta com resposta 

imediata através do sistema INFOJUD e RENAJUD, PROCEDO consulta, 

através dos referidos sistemas, cujo extrato segue anexo. 2. Caso 

informado endereços diversos dos existentes nos autos, EXPEÇA-SE 

mandado de citação, nos termos da decisão do id. 9184836. 3. Não 

havendo informação de novo endereço ou não obtendo êxito na citação 

da referida nos endereços informados, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender direito com relação a referida executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito com relação a ela. 

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036402-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANY TAYNA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1036402-30.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. Nos termos do 

art. 290 do CPC, INTIMO o autor para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar 

o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente ação, 

com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena 

de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular as 

guias de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente 

disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036448-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS MARQUES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1036448-19.2018.8.11.0041 Revisional Contrato c/c Declaratória de 

Inexistência de Débito e Tutela Antecipada Vistos. BENEDITO DOMINGOS 

MARQUES RODRIGUES ajuizou a presente Ação Revisional de Contrato 

c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Tutela Antecipada em face de 

BANCO BONSSUCESSO, visando a revisão das cláusulas contratuais dos 

11 empréstimos consignados celebrados com o réu em 2011 e 2012, sob 

o argumento de onerosas e abusivas. Concedo ao autor, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, 

ante a existência de elementos que demonstrem a alegada insuficiência de 

recursos. Infere-se da inicial, alegações genéricas do autor de 

onerosidade e abusividade das cláusulas contratuais e ausência de 

quantificação dos valores incontroversos e controversos do débito, 

conforme determina o § 2º do art. 330 do CPC. Ressalte-se, que sequer 

cópia dos contratos celebrados com o réu o autor possui em seu poder a 

possibilitar aferir as alegadas abusividades noticiadas. Assim, ante o 

pedido de exibição dos contratos celebrados entre as partes, bem como 

dos extratos de pagamento dos referidos, defiro-o, ante a reconhecida 

submissão das Instituições Financeiras às normas do Código de Defesa 

do Consumidor e a essencialidade dos referidos documentos para o 

processamento da presente ação. INTIME-SE o réu para no prazo de 05 

(cinco) dias juntar nos autos os contratos consignados celebrados entre 

as partes, bem como dos extratos financeiros dos referidos, sob pena do 

decurso do prazo, sem a devida providência ensejar na aplicação de multa 

diária no equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no 

art. 497 do CPC. Com a juntada dos referidos aos autos, intime-se o autor 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, apontando as 

cláusulas que alegam serem abusivas e onerosas, bem como especifique 

os valores controversos e incontroversos da ação, sob pena de inépcia 

da inicial e extinção do processo, em caso de desídia. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002436-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1002436-76.2018.8.11.0041 Revisional Contrato c/c Tutela Antecipada 

Vistos. LEONARDO GOMES ROCHA ajuizou a presente Ação de Revisão 

Contrato c/c Pedido Liminar em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, tendo como 

objeto a Cédula de Crédito Bancário com Garantia Fiduciária nº. 

75116395-7, que afirma conter cláusulas abusivas e nulas. Pleiteia, 

liminarmente: pelo depósito das parcelas do contrato no valor 

incontroverso de R$ 645,79 (seiscentos e quarenta e cinco reais e 

setenta e nove centavos) ou, alternativamente, no valor integral de R$ 

1.398,54 (um mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro 

centavos); pela abstenção de inserção do seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito; pela manutenção de sua posse sobre o bem. Id. 

13267198 concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e 

determinação de nova emenda. Id. 13775589 emenda à inicial. Síntese 

necessária. Decido. Recebo a emenda à inicial realizada pelo autor no id. 

13775589, posto que em observância ao disposto no art. 329 do CPC. - Da 

tutela provisória Pleiteia o autor, liminarmente, o depósito judicial das 

parcelas do contrato objeto do presente litígio no valor controverso de R$ 

645,79 (seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) e, 

incontroverso de R$ 1.398,54 (um mil trezentos e noventa e oito reais e 

cinquenta e quatro centavos), nas respectivas datas de vencimento; a 

abstenção de inserção do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito 

em razão do contrato em questão, bem como a manutenção da sua posse 

sobre o veículo dado em garantia no referido. O pedido de consignação 

das parcelas do contrato em questão até o deslinde da presente ação, 

não merece ser acolhido, ante a flagrante ausência de probabilidade do 

direito alegado associado a expressa vedação legal de alteração do modo 

e tempo do contrato em razão de interposição de ação para revisão do 

referido, conforme disposto no § 3º do art. 330 do CPC. Não há como 

possibilitar o depósito judicial de valor diverso do livremente pactuado 

pelas partes, com base apenas nas alegações unilaterais de 

abusividades, sem antes submeter ao contraditório. Também não é 

possível a concessão de depósito judicial das parcelas controversas do 

contrato, ante a ausência de motivo que o justifique e a comprovação pelo 

autor de estar adimplente com as referidas até o ajuizamento da presente 

ação. Além do mais, conforme informado pelo autor na inicial, está 

inadimplente com parcelas do contrato em questão e se recusa a efetuar o 

pagamento das referidas com os encargos cobrados pela ré, por entender 

abusivas, bem como sequer informar quais parcelas se referem. Já 

adentrando no pleito de abstenção de inserção do nome do autor nos 

órgãos de restrição ao crédito, também não há como ser acolhido, posto 

que já em mora, conforme reconhecido por ele, bem como pelo fato da 

consignação judicial de parcela diversa do contratado, não afastar a 

referida. Por essas razões, INDEFIRO os pleitos liminares acima 

apontados, posto que ausentes os pressupostos ensejadores da medida 

insertos no art. 300 do CPC. 2 – Da tutela provisória de manutenção na 

posse do veículo dado em garantia ao contrato em questão Também não 

há como ser acolhido o pedido liminar de manutenção do autor na posse 

do veículo dado em garantia, posto que já em mora e o ajuizamento de 

revisional do contrato, por si só, não ter o condão de afastar a referida. 

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, comprovada a mora e o 

inadimplemento do devedor, o credor fiduciário poderá requerer a busca e 

apreensão do bem dado em garantia para pagamento do débito. Enquanto 

legitimamente constituída a mora, legítimo o direito do credor fiduciário de 

buscar o adimplemento do débito com a apreensão do bem dado em 

garantia, motivo pelo qual, resta indeferido, também, o pedido de proibição 

do réu de buscar a apreensão do veículo. 1. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a expressa 

manifestação do autor de não ter interesse na realização da referida (item 

2 id. 11620502), associado ao não comparecimento de representantes da 

Instituição nos atos designados e o percentual baixo de êxito nas 

conciliações. 2. Ressalto, todavia, que caso haja interesse das partes na 

realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. 3. CITE-SE o réu na forma do art. 

335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, todos 

do CPC. 4. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018971-51.2016.8.11.0041

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:

CENTRO ASSESSORIA E FACTORING LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO APARECIDO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1018971-51.2016.8.11.0041 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL Vistos. Recebo 

a emenda a inicial apresentada no id. 9866869, posto que em observância 

ao disposto no art. 329 do CPC. O valor da causa passa a ser de R$ 

166.301,96 (cento e sessenta e seis mil trezentos e um reais e noventa e 

seis centavos), cuja anotação deverá ser incluída no Sistema pela 

Secretaria. O objeto da presente execução passa a ser os seguintes 

contratos: 351/172409 (id. 3317562); 351/31606 (id. 3317579); 

351/9529050 (id. 3317591). Ante o depósito da diligência do oficial de 

justiça (id. 15212657 e 15212667), cumpra-se as demais determinações 

da decisão do id. 3322927. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

outubro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1003092-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EMBARGADO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº. 

1003092-67.2017.8.11.0041 EMBARGOS TERCEIRO Vistos. Verifico que 

em AGOSTO DE 2017 (id. 9556652) foi concedido à autora o parcelamento 

das despesas de ingresso da presente ação e consta nos autos 

comprovante de pagamento apenas da primeira parcela, realizada 

somente em setembro do corrente ano, ou seja, após 01 ano da 

concessão do benefício ao embargante, conforme se verifica do id. 

15319059, razão pela qual determino que intime-se a embargante para no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas) juntar nos autos os comprovantes de 

pagamento das demais parcelas, sob pena de revogação do benefício e 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cuiabá (MT), 24 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036983-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036983-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO 

DECISÃO Vistos. Cuida-se de procedimento incidental instaurado por 

BANCO BRADESCO S/A, pugnando pela expedição de mandado de busca 

e apreensão do veículo da MARCA FIAT, MODELO STRADA FIRE CE FLEX, 

ANO DE FABRICAÇÃO 2010, COR BRANCA, CHASSI 

9BD27833MB7289279, PLACA NUF 1978, RENAVAM 225428083, no 

endereço informado na petição do ID. 16169748, localizado nesta 

Comarca. Para a concessão do pedido de busca e apreensão de veículo 

em Comarca diversa da tramitação da ação, necessário que o pedido seja 

instruído com cópia da petição inicial da ação e da decisão que concedeu 

a busca e apreensão do veículo, nos termos do § 12 do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69 com as alterações dadas pela Lei 13.043/2014. 

Devidamente instruído o pedido, conforme se verifica do ID. 16169746 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão do veículo descrito no 

requerimento do ID. 16169748, onde, também, consta o endereço para 

diligências. Para a efetividade da medida, em sendo necessário, fica 

desde já deferido, os benefícios do § 2º do artigo 212 do CPC e, em 

havendo necessidade de arrombamento, justificado por oficial de justiça, 

arrombamento, observando-se o disposto no artigo 846 do CPC. INTIME-SE 

o interessado para comprovar o recolhimento da diligencia do oficial de 

justiça nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de 

guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do 

TJ/MT. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036844-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036844-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ELISANGELA TEREZINHA 

PEDROSO DA SILVA RÉU: BANCO PAN S.A. DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA em face de BANCO 

PANAMERICANO. A Autora postula pela revisão do contrato de cartão de 

crédito para declarar a inexistência de débito, a repetição do indébito, o 

pagamento de indenização por danos morais, razões pelas quais postula 

medida liminar (Tutela Provisória de Urgência) para suspender os 

descontos em sua folha de pagamento. Com a inicial vieram documentos. É 

o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. A medida antecipatória visa atender situações de urgência, em 

que eventual delonga na prestação jurisdicional pode causar dano ao 

direito da Autora, o que não é o caso dos autos, uma vez que após oito 

anos, ingressou em juízo. Isto, pois, conforme se verifica dos autos e da 

própria narrativa exordial, os descontos efetuados na folha de pagamento 

do Autor ocorrem desde maio de 2011. Portanto, os descontos 

alegadamente abusivos SÃO EFETUADOS HÁ MAIS DE SETE ANOS, o que 

descaracteriza a urgência avençada, não se desincumbindo do ônus de 

demonstrar a grave lesão ou perigo de dano causado, caso não fosse 

concedida a medida. Posto isso, não vislumbro portanto, verossimilhança 

nas alegações do Autor e INDEFIRO o pedido antecipatório pleiteado na 

inicial para suspensão dos descontos pelo Requerido em razão da 

ausência dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC. CITE-SE e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência com vistas à conciliação. Nos termos dos artigos 

246, I e 248, ambos do CPC, CITE-SE a parte Requerida para responder, 

em quinze (15) dias (artigo 335, III, do CPC/2015). Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. JOSÉ 

ARIMATÉIA NEVES DA COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037153-17.2018.8.11.0041

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:

SAMUEL RIBEIRO MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1037153-17.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido liminar 

Vistos. 1. Nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder com o recolhimento das custas 

complementares, sob pena de arquivamento da ação. 2. Ressalto que o 

autor deverá, no prazo assinalado no item 1, vincular as guias de 

recolhimento das custas de distribuição nos presentes autos, conforme 

disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. 3. Decorrido o prazo, sem 

a devida providência, certifique e conclusos. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030312-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMIRAMIS BENEDITA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 
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1030312-06.2018.8.11.0041 Execução Extrajudicial Vistos. Ante a certidão 

do id. 15327710, determino a suspensão do cumprimento da referida 

decisão, até o atendimento da providência abaixo: 1. Nos termos do art. 

290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder 

com o recolhimento das custas complementares, sob pena de 

arquivamento da ação. 2. Ressalto que o autor deverá, no prazo 

assinalado no item 1, vincular as guias de recolhimento das custas de 

distribuição nos presentes autos, conforme disposto no art. 2º do 

Provimento 22/2016-CGJ. 3. Decorrido o prazo, sem a devida providência, 

certifique e conclusos. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027765-90.2018.8.11.0041

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:

ADRIANA JUSSARA BENDER - ME (EXECUTADO)

ADRIANA JUSSARA BENDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1027765-90.2018.8.11.0041 Execução Extrajudicial Vistos. Ante a certidão 

do id. 16130694 determino a suspensão do cumprimento da decisão do id. 

14992701, até o atendimento da providência abaixo: 1. Nos termos do art. 

290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder 

com o recolhimento das custas complementares, sob pena de 

arquivamento da ação. 2. Ressalto que o autor deverá, no prazo 

assinalado no item 1, vincular as guias de recolhimento das custas de 

distribuição nos presentes autos, conforme disposto no art. 2º do 

Provimento 22/2016-CGJ. 3. Decorrido o prazo, sem a devida providência, 

certifique e conclusos. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037109-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SANTOS SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1037109-95.2018.8.11.0041 Revisional Contrato Vistos. HELENO SANTOS 

SAMPAIO, através da Defensoria Pública deste Estado, ajuizou a presente 

Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Abusiva e Danos 

Morais em face de OMNI FINANCEIRA S/A, tendo como objeto o contrato 

de crédito bancário com garantia fiduciária de nº. 1.00340.0000121.17, 

formalizado no valor de R$ 30.085,44 (trinta mil e oitenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), a ser quitado em 44 parcelas de R$ 626,78 

(seiscentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos). Concedo ao 

autor, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC, ante a existência de elementos que demonstrem a 

alegada insuficiência de recursos. 1. Nos termo do art. 6º, VII do CDC, 

defiro a inversão do ônus da prova pleiteada. 2. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante ao não 

comparecimento de representantes da Instituição nos atos designados e o 

percentual baixo de êxito nas conciliações. 3. Ressalto, todavia, que caso 

haja interesse pelas partes na realização do ato, nada impede que seja 

posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. 4. 

CITE-SE o réu na forma do art. 335, III, incluindo no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037617-41.2018.8.11.0041

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:

GODFRIED HERMAN MARIE VERGOOSSEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1037617-41.2018.8.11.0041 CARTA PRECATÓRIA Vistos. Intime-se a 

autora para proceder com a vinculação no processo da guia de 

recolhimento de custas e taxa judiciária, colacionada no id. 16208124, nos 

termos do Provimento 14/2016. Atendida a referida providência, 

cumpra-se o ato deprecado, ressalvadas as diretrizes pertinentes à 

espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Decorrido o prazo de trinta (30) dias 

sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas cartas 

precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, numerar 

as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito superior 

para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º No caso 

do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000803-30.2018.8.11.0041

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:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1000803-30.2018.8.11.0041 BUSCA E APREENSÃO Vistos. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs a presente Ação de 

Busca e Apreensão em face de LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA – 

EPP, tendo como objeto o Contrato de Participação e Grupo de Consórcio 

nº. 8603, cota 069, que afirmou estar inadimplente no valor de R$ 

40.950,89 (quarenta mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e nove 

centavos). Após a concessão da liminar (id. 11388010), o requerido 

compareceu nos autos (id. 1261788), pleiteando pela suspensão dos atos 
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executórios, sob o fundamento de estar em recuperação judicial e o 

referido bem ser essencial às atividades dela (id. 12661942). Id. 

13365567, certidão negativa do oficial de justiça informando o não 

cumprimento da ordem judicial em razão de não ter localizado o bem objeto 

da presente ação. Informa, ainda, complemento de diligência a ser 

depositada pelo autor. Id. 13583297 comprovante do depósito 

complementar das diligências realizadas pelo oficial de justiça. Id. 

13658096 o autor pleiteou pelo cumprimento da ordem liminar de busca e 

apreensão do bem. Id. 15127646 juntada de substabelecimento pelo 

requerido. Pois bem. Com relação ao pedido de suspensão dos atos 

executórios da presente ação, formulado pelo requerido (id. 12661942), 

razão não assiste. Nos termos do caput e § 3º do art. 49 da Lei de 

Recuperação Judicial, 11.101 de 09/02/2005, não se submetem aos 

efeitos da recuperação judicial, prevalecendo, assim, os direitos de 

propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, conforme 

legislação respectiva, o credor titular da posição de proprietário fiduciário 

de bens móveis ou imóveis, de arrendamento mercantil, de proprietário ou 

promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham 

cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 

incorporações imobiliárias ou de proprietário em contrato de venda com 

reserva de domínio, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão dos 

atos executórios pleiteados. Prejudicado o pedido formulado pelo autor de 

cumprimento da ordem judicial (id. 13658096), posto que já realizada nos 

autos, conforme id. 13365567. Assim, certifique se o devedor/fiduciário 

purgou a mora no prazo indicado na decisão do id. 11388010. Atualize o 

cadastro dos representantes do requerido, conforme pleiteado no id. 

15127646. Ante a certidão do id. 13365567, intime-se o autor para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por desídia. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037640-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS MICROEMPRESÁRIOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DE FRANCISCO 

BELTRÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LONGO OAB - PR25652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BONATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037640-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICOOB-COOPERATIVA DE 

CREDITO MUTUO DOS MICROEMPRESÁRIOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS E 

MICROEMPREENDEDORES DE FRANCISCO BELTRÃO REQUERIDO: BRUNA 

BONATTO DECISÃO Vistos. Trata-se de carta precatória redistribuída para 

esta Unidade Judiciária em razão da Resolução n.º 11/2017/TP, a qual 

definiu que as Varas Cíveis e Criminais irão processar os procedimentos 

desta espécie que sejam de sua competência. Para prosseguimento do 

feito, intime-se o Exequente, à proceder a devida vinculação das custas e 

taxas judiciais, do respectivo processo, nos termos do PROVIMENTO 

14/2016, em quinze (15) dias. Cumprida a determinação supra, cumpra-se 

o ato deprecado ressalvado as diretrizes pertinentes à espécie, 

elucidadas na CNGCGJ. Consoante diretrizes da CNGC, decorrido o prazo 

de trinta (30) dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019959-04.2018.8.11.0041

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:

JOSE ANTONIO DE SOUZA BRUNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1019959-04.2018.8.11.0041 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL Vistos. Intime-se 

o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com a 

reorganização e classificação dos documentos colacionados, 

excluindo-se os anteriormente juntados, nos termos do art. 17 da 

Resolução 185 de 18/12/2013. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 29 de 

outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037641-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICOOB-COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTUO DOS MICROEMPRESÁRIOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DE FRANCISCO 

BELTRÃO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BONATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037641-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICOOB-COOPERATIVA DE 

CRÉDITO MUTUO DOS MICROEMPRESÁRIOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS E 

MICROEMPREENDEDORES DE FRANCISCO BELTRÃO REQUERIDO: BRUNA 

BONATTO DECISÃO Vistos. Trata-se de carta precatória redistribuída para 

esta Unidade Judiciária em razão da Resolução n.º 11/2017/TP, a qual 

definiu que as Varas Cíveis e Criminais irão processar os procedimentos 

desta espécie que sejam de sua competência. Para prosseguimento do 

feito, intime-se o Exequente, à proceder a devida vinculação das custas e 

taxas judiciais, do respectivo processo, nos termos do PROVIMENTO 

14/2016, em quinze (15) dias. Cumprida a determinação supra, cumpra-se 

o ato deprecado ressalvado as diretrizes pertinentes à espécie, 

elucidadas na CNGCGJ. Consoante diretrizes da CNGC, decorrido o prazo 

de trinta (30) dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem independentemente de cumprimento, observadas as providencias 

pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito f

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037712-71.2018.8.11.0041

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:

JOAO BATISTA FERRAZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037712-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: JOAO BATISTA FERRAZ DE ALMEIDA DECISÃO Vistos. 

Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do CPC) realize o Exequente 

a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (CPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos 

arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 
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Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 29 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021865-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSY ANDREIA SANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1021865-63.2017.8.11.0041 Consignação em Pagamento c/c Revisão 

Contratual, Anulatória de Leilão Extrajudicial e Tutela Cautelar Antecedente 

Vistos. Em que pese a autora ter ajuizado a presente ação há mais de 01 

(um) ano, ainda se encontra na fase postulatória. Recebo a emenda à 

inicial apresentada no id. 14021589 e documentos (id. 14021759; 

14021614; 14021623; 14021659), posto que em observância ao disposto 

no caput e inciso I do art. 329 do CPC. Com relação ao pedido de tutela 

antecipada de suspensão e anulação de leilão marcado para o dia 

06/07/2018, pleiteado no id. 14021684, resta prejudicado, posto que há 

muito já decorrido, bem como que não consta nos autos qualquer elemento 

probatório da designação da referida data e nem informação acerca da 

sua realização. Associado a presente ação, a ação interposta pelo Banco 

de reintegração de posse, PJE nº. 1029447-17.2017.8.11.0041, 

prejudicado, também, o item 2 do id. 14021684 de suspensão dos efeitos 

da liminar concedida. 1. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante ao não comparecimento de 

representantes da Instituição nos atos designados e o percentual baixo de 

êxito nas conciliações. 2. Ressalto, todavia, que caso haja interesse pelas 

partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente 

designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. 3. CITE-SE o réu na 

forma do art. 335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 

ao 255 todos do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro 

de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Número: 1029447-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSY ANDREIA SANTES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1029447-17.2017.8.11.0041 REINTEGRAÇÃO POSSE C/C PEDIDO LIMINAR 

Vistos. Redistribuída com fundamento em conexão com os autos PJE nº. 

1021865-63.2017.8.11.0041, verifico a sua ocorrência, ante a identidade 

de parte e objeto das referidas ações, qual seja, Contrato de Venda e 

Compra de Imóvel com garantia Fiduciária nº. 073852230010445. 

Associados os referidos processos, verifico a duplicidade de pedido 

idêntico formulado nas duas ações em trâmite acerca do objeto em 

questão, consistente na suspensão de leilão extrajudicial e demais atos 

expropriatórios do imóvel garantidor do adimplemento do contrato. Na 

presente ação, a autora não informa a data designada para o leilão 

extrajudicial do bem, todavia, nos autos conexos, PJE Nº. 

1021865-63.2017.8.11.0041, indica seu agendamento para o dia 

06/07/2018, conforme item 1 da petição colacionada no id. 14021684, o 

que torna o presente pedido liminar prejudicado, posto que há muito já 

decorrido, sem que a autora informe se foi redesignada ou se houve 

arrematação. Verifico da presente ação interposta pelo Banco Santander 

S/A que foi concedida a liminar de reintegração de posse por ele pleiteada 

(id. 10922593), sem qualquer insurgência pela requerida Rosy Andreia 

Santes, uma vez que pautou-se apenas em pleitear pela reconsideração 

da decisão, via inadequada e juridicamente impossível para modificação de 

um ato judicial. Id. 11939595 o autor manifestou sobre o pedido de 

reconsideração formulado pela requerida. Id. 13957354 a requerida 

pleiteou pela exibição de documentos, realização de prova pericial e 

suspensão do leilão extrajudicial. Pois bem. Com relação ao pedido liminar 

incidental de suspensão do leilão extrajudicial, conforme acima explanado, 

resta prejudicado, posto que nos autos associados, a requerida da 

presente ação informou o agendamento do referido para o dia 06/07/2018, 

portanto, há muito já decorrido, e não há na presente e na mencionada 

ação, qualquer informação acerca da sua realização ou não, bem como da 

designação de nova data. Prejudicado, também, o pedido de realização de 

prova pericial nos presentes autos, posto que objeto da ação revisional 

em apenso, conforme emenda apresentada e colacionada no id. 

14021589. Certifique se a requerida apresentou defesa, diligenciando, 

inclusive perante a Secretaria da 1ª Vara de Direito Bancário desta Capital, 

onde os autos tramitavam. Intime-se o autor para manifestar interesse no 

cumprimento da decisão do id. 10922593, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de revogação da liminar. Nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC e 

art. 396 do CPC, o autor, deverá ser intimado, ainda, para no mesmo prazo 

do parágrafo anterior, juntar nos autos, documentos que comprovem que 

a requerida foi constituída, nos termos do art. 26 da Lei 9.514 de 

20/11/1997; a comunicação da devedora/requerida, mediante 

correspondência enviada aos endereços constantes do contrato, 

inclusive eletrônicos, das datas, horários e locais dos leilões, nos termos 

do § 2º-A do art. 27 da Lei 9.514 de 20/11/1997; informações documentais 

sobre o segundo leilão noticiado pela requerida. Ressalte-se que a desídia 

do autor no fornecimento dos documentos acima indicados, ensejará na 

revogação da medida liminar. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 29 de 

outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022588-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1022588-48.8.11.0041 Ação Cobrança Vistos. Nos termos do art. 290 do 

CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento das custas e despesas de distribuição da presente ação, com 

a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular as 

guias de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente 

disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032415-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MASCARELLO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032415-20.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL S.A 

DEPRECADO: RODRIGO MASCARELLO Vistos. Diante do informado no 
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retorno da diligência ID 11398971, proceda-se o contido na decisão de ID 

10383857, a devolução da carta precatória expedida com a finalidade de 

se proceder a Citação do Executado, encaminhada ao Juízo deprecado em 

19/10/2017, ID 10350896, independentemente de cumprimento. Ás 

providências. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

DA COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019829-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO(A))

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAN CENTOFANTE MILHORANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1019829-14.2018.8.11.0041 Execução Quantia Certa Vistos. Nos termos 

do art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob 

pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem 

as devidas providências. No mesmo prazo, o autor deverá ainda vincular 

as guias de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021144-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GLORIA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1021144-77.2018.8.11.0041 Anulatória de Contrato c/c Danos Materiais e 

Morais e Tutela de Urgência Vistos. ROSÂNGELA GLÓRIA PAIVA ajuizou 

a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela 

de Urgência em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORAS DE 

CONSÓRCIOS LTDA – MULTIMARCAS CONSORCIOS, pleiteando, 

liminarmente, pela suspensão do contrato da Proposta nº. 344781 até o 

julgamento da presente ação e pelo depósito em juízo pelo requerido do 

valor de R$ 3.382,27 (três mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e sete 

centavos). Pugnou, também, pela concessão dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. No que diz respeito aos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita pleiteado, infere-se dos áudios 

colacionados pela autora com a inicial, informação da existência de outros 

rendimentos (id. 14168298 e id. 14168437), cujo valor informado não 

condiz com o holerite colacionado no id. 14165776, razão pela qual, nos 

termos da segunda parte do § 2º do art. 99 do CPC, intime-se a autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias juntar nos autos a 3 últimas declarações 

de imposto de renda e extratos bancários, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 

2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037743-91.2018.8.11.0041

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:

THALIA LUANE DIAS BAZAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1037743-91.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com Pedido Liminar 

Vistos. Nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo 

de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas de 

distribuição da presente ação, com a vinculação das respectivas guias 

nos presentes autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso 

de decurso do prazo sem as devidas providências. No mesmo prazo, o 

autor deverá ainda vincular as guias de custas e taxa judiciária de 

distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037748-16.2018.8.11.0041

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:

KAIRO ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1037748-16.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com Pedido Liminar 

Vistos. Nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo 

de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas e despesas de 

distribuição da presente ação, com a vinculação das respectivas guias 

nos presentes autos, sob pena de cancelamento da distribuição em caso 

de decurso do prazo sem as devidas providências. No mesmo prazo, o 

autor deverá ainda vincular as guias de custas e taxa judiciária de 

distribuição, conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 

22/2016-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON JOSE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026818-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCINO RODRIGUES DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012963-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SIMAO NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012963-24.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Defiro a substituição 

do polo ativo da presente demanda, devendo passar a integrá-lo Itapeva 

VII Multicarteira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados, registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa dos 

autos. II – Posteriormente, intime-se a parte requerente, pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 01 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000081-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (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:

E. A. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida 

esta ausente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 812093 Nr: 18586-28.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MATHIAS BORGES, TJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:MT 18673-A, 

HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 773066 Nr: 26196-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERI RIBEIRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 

210.137, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 826905 Nr: 32805-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA LOPES DOS SANTOS

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

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 394735 Nr: 30089-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037615-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTO REI DA HUNGRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037615-71.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de ação 

revisional com pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de 

leilão de imóvel, proposto por Ilto Rei da Hungria e Ilza Maria da Silva 

Hungria em face de Banco do Brasil S/A. Afirmam os requerentes em 2013 

não tendo condições de pagar um plano de saúde, viu-se acometido de 

seríssimo problema de saúde, sendo necessária intervenção cirúrgica, 

internações, fisioterapia, etc. Não podendo esperar pelo SUS, viu-se o 

requerente obrigado a realizar empréstimo com o banco requerido. Tendo 

firmado a Cédula de Crédito Bancário de nº 404.304.859, no valor de R$ 

100.000,00 para ser pago em 170 parcelas. Afirma que deu como garantia 

seu imóvel residencial, que alega ser único bem de família, em Alienação 

Fiduciária matriculado sob nº 60.194, uma casa residencial de 02 pisos 

com 250,14 m2 construídos localizado a Rua Inglaterra, quadra 03, casa 

16 Bairro Jardim Europa, Cuiabá/MT. Defende que face aos elevados 

encargos contratuais do empréstimo, não acobertados pela legislação, 

cumulada com a grave crise econômica e desemprego que assola o pais, 

após pagar 18 prestações de R$ 1.850,00 ao mês que totalizam R$ 

31.499,00 (trinta e um mil quatrocentos e noventa e nove reais) não 

conseguiu mais pagá-las, tornando-se inadimplente. Que tomou 

conhecimento, no dia 25/10/2018, por uma vizinha que viu pessoas tirando 

fotos da casa, que a casa, objeto da garantia, iria a leilão no dia 
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30/10/2018. Não tendo sido notificado do leilão, bem ainda, por se tratar de 

único bem de família, vem argumentando a onerosidade excessiva no 

contrato, excesso de garantia contratual, bem como, a suspensão do 

leilão. Questiona os juros remuneratórios do contrato, que alega ser acima 

da taxa média de mercado, a incidência ilegal de juros capitalizados 

mensalmente, os encargos moratórios, que alega ilegais, tendo cumulação 

de comissão de permanência com juros, multa e correção monetária, 

pedindo a revisão das cláusulas e repetição de indébito. Postula ainda pela 

condenação por danos morais. Aduz que a inadimplência do contrato se 

deu pela abusividade das cláusulas, que supostamente inviabilizaram sua 

possibilidade de quitá-las. Ressaltam não terem sido devidamente 

notificados do leilão. Argumenta a probabilidade do direito, perigo de dano 

e risco ao resultado útil do processo, argumentando a presença dos 

requisitos “periculum in mora” e fumus boni iuris”, pedindo assim, o 

deferimento da tutela de urgência pretendida. Defendem ainda perigo de 

dano irreparável, pedindo a suspensão de pronto do leilão extrajudicial do 

imóvel, marcado para os dias 30/10/2018 (primeiro leilão) e 31/10/2018 

(segundo leilão). Pedem o deferimento da gratuidade da justiça e da 

inversão do ônus da prova, aduzindo ainda, tratar-se de ação que merece 

a prioridade na tramitação, por ser idoso. Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Defiro o pedido que trata 

da prioridade na tramitação. Anote-se a prioridade de tramitação, nos 

termos da lei 10.741/2003. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça ao requerente. No tocante à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugnam os requerentes, em sede de tutela de urgência, que 

seja determinado ao requerido que proceda a suspensão de pronto do 

leilão extrajudicial do imóvel, marcado para os dias 30/10/2018 (primeiro 

leilão) e 31/10/2018 (segundo leilão). Constitui requisito básico e 

fundamental à obtenção de qualquer tutela antecipada uma prévia 

verificação de efetiva probabilidade de existência do direito pretendido, ou, 

na expressão legal, que o julgador se convença da verossimilhança da 

alegação (art. 300 do CPC). No caso vertente, da análise dos fundamentos 

expostos pelo requerente, entendo que estão presentes os requisitos 

autorizadores, dentre eles a fumaça do bom direito em suas alegações. 

Não bastasse a presença dos requisitos autorizadores, entendo que é 

necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão 

extrajudicial, inclusive nos contratos regidos pela Lei n. 9.514/97. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 

Nº 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE 

ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito 

do Decreto-Lei nº 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação 

pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, 

entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97" 

(REsp 1447687/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

04/08/2015, DJe 13/08/2015). Contudo, ao que parece, inexiste intimação 

pessoal do devedor a respeito da data da realização do leilão extrajudicial. 

Bem ainda, não havendo risco de irreversibilidade da medida, entendo que 

merece deferimento o pedido de tutela de urgência. Desta forma, 

presentes os pressupostos legais, defiro o pleito da tutela de urgência, no 

sentido de suspender o leilão de alienação fiduciária extrajudicial, para 

retomada do imóvel, por procedimento determinado na Lei de alienação 

fiduciária de imóvel n. 9.514/1997, noticiado na exordial. E para tanto, 

determino a suspensão do leilão designado para os dias de 30/10/2018 às 

09 horas e 31/10/2018 às 09 horas, referente ao imóvel matriculado sob 

nº 60.194, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Comarca de 

Cuiabá/MT. Intime-se o banco requerido para que suspenda imediatamente 

o leilão designado. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências 

dos arts. 334 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Diante do pedido 

dos autores, vindo na exordial, bem ainda, tendo em vista as inovações 

trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de 

terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu 

artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o dia 

29/01/2019às 14:30 horas, para tentativa de conciliação nos presentes 

autos. Assim, determino ao banco requerido, que verifique atentamente as 

particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável. Deve também os requerentes 

comparecerem à audiência munido de proposta para solução amigável. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034347-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034347-09.2018 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Elma Alves 

Ferreira ajuizou Ação de Exibição de Documentos em face de Banco do 

Brasil S/A. Afirma a requerente que foi fiadora de empréstimo entre o 

Banco do Brasil e a empresa A. L. de Miranda, referente ao contrato de 

empréstimo nº 00000000000177203268. Ocorre que em meados do 

corrente ano a Autora recebeu cobranças do banco requerido, 

informando que iriam executar a dívida a qual ela consta como fiadora por 

inadimplência do devedor principal. Diante disso, a Autora entrou em 

contato com o devedor principal e lhe indagou se estava inadimplente com 

as prestações do empréstimo ao qual ela havia figurado como sua fiadora. 

Por sua vez, o proprietário da empresa, a qual foi fiadora, informou que 

havia feito uma recomposição de dívida com o banco referente aquele 

contrato e que a Autora não figurava mais como fiadora. A Autora entrou 

em contato com o Banco e requereu cópias do contrato original e da 

recomposição de dívida (requerimento em anexo), contudo, passados 

mais de 05 (cinco) meses o Banco Requerido não forneceu os 

documentos e se nega a dar informações. Não vendo alternativa ajuizou a 

presente ação objetivando a exibição dos documentos. Postula pelo 

deferimento de liminar de exibição para que o requerido apresente cópia 

do contrato principal e do contrato de recomposição de dívida em que a 

autora figura como fiadora da empresa A. L. de Miranda. Pede ainda pelo 

deferimento da gratuidade da justiça. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 
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hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça postulado 

pela requerente. Presentes os requisitos necessários ao deferimento da 

medida liminar, defiro a liminar para que o banco requerido apresente, no 

prazo da resposta, cópia do contrato principal e do contrato de 

recomposição de dívida em que a autora figura como fiadora da empresa 

A. L. de Miranda. Cite-se o banco requerido, para querendo contestar o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 344 e 346, ambos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 739621 Nr: 36283-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL, 

KAREN RUBIN, CLEIDE SOUZA DO AMARAL, PAULO FERNANDES 

RODRIGUES, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA, SANDRA 

DAMARES BUZANELLO, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE ANDRADE 

DO AMARAL - OAB:20.291/MT, ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - OAB:21437, 

GUILHERME LACERDA OLIVEIRA R. MEYER - OAB:287.501, JUAREZ 

SECHI - OAB:10.483, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - 

OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ - 

OAB:11.971/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES - OAB:4985, RAFAEL 

RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169, RAFAEL VILELA BORGES - 

OAB:153.893 SP, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847, RONAN DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/O, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelos artigos 152 e 203 do 

CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar 

os requeridos para apresentarem razões finais no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1108643 Nr: 14185-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL 

NADAF, FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO, MARCEL SOUZA DE 

CURSI, SILVIO CÉZAR CORRÊA ARAÚJO, NBC ASSESSORIA 

CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA 

CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O, GABRIEL MIRANDA MOREIRA - OAB:OAB-RJ 

188.801, GOULTH VALENTE SOUZA FIGUEIREDO - OAB:7.082 OAB/MT, 

JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, KIM FADEL 

MARQUES - OAB:OAB-RJ 200.890, LIVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE 

LIMA - OAB:OAB-RJ 134.148, MARCELO NEVES REZENDE - 

OAB:OAB-RJ 204.886, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850/MT, 

RAFAEL DA SILVA FARIA - OAB:OAB-RJ 170.872, TIAGO MAYOLINO 

DE SANTA ROSA - OAB:17.277, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927, 

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13975

 certifico e dou fé,que a petição apresentada pelo requerido MARCEL 

SOUZA DE CURSI, protocolada em 26/10/2018 sob nº 1188424/2018, está 

em desacordo com o que determina o Provimento nº 65/2014-CGJ, haja 

vista que o presente feito trata-se de processo eletrônico, razão pela qual 

todo e qualquer peticionamento deverá ser realizado pelo Portal Eletrônico 

do Advogado - PEA WEB/VIRTUAL. Assim, conforme autorizado pelo art. 

152, VI, c/c 203, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para 

imprensa a fim de intimar o patrono do requerido Dr. Goulth Valente Souza 

de Figueiredo - OAB/MT 70/2 e/ou Marcos Dantas Teixeira - OAB/MT 3850, 

para regularizarem o referido protocolo, no prazo legal.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 405927 Nr: 38097-51.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFGBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, ANDREA 

ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, IVANOWA 

RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.641, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT, VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR - OAB:16.901/MT, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:, WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689/MT

 Código 405927

Vistos etc.

Diante da inexistência de outras provas a serem produzidas, dou por 

encerrada a Instrução Processual, concedo o prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, para que, as partes apresentem seus memoriais, observada a 

ordem legal. Com as providências, conclusos para sentença.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008239-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT0002906A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte requerida, 

nos termos do artigo 437 § 1º do CPC, a apresentar sua manifestação 
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dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 30 de outubro de 2018 (assinado 

digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001874-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIBURCIA SIQUEIRA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO SIQUEIRA FARIA OAB - MT0007028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE CAETANO PEREIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

THIAGO CAETANO PEREIRA (HERDEIRO)

JOEL DOS SANTOS PEREIRA (HERDEIRO)

ELIANE DOS SANTOS PEREIRA (HERDEIRO)

JOSUE DOS SANTOS PEREIRA (HERDEIRO)

JAIME DOS SANTOS PEREIRA (HERDEIRO)

JAIRO DOS SANTOS PEREIRA (HERDEIRO)

JAILSON DOS SANTOS PEREIRA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante, 

para manifestar dentro do prazo de 15 dias, apresentando a certidão 

negativa da SEFAZ, conforme determinado na decisão de ID 12965352, 

ítem "b". Cuiabá, 30 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026417-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT0003610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, acerca da cota 

ministerial. Cuiabá, 30 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028349-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA P CAMPOS (REQUERENTE)

NEWTON AURELIO DE CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

CACIO GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANTONIA LEONOR CAMPOS JOUAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO(A))

LUCIANA VALERIO DE CAMPOS OAB - 854.007.341-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEDROSO BARROS CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Procedo à intimação da inventariante para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

recolher custa de diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031829-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMEIRE NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAMPOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

EDVIGES AUGUSTA DE ARAUJO CAMPOS (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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 inventariante, 

para manifestar dentro do prazo de 15 dias, trazendo aos autos a certidão 

negativa da Receita Federal e da PGE, nos termos do que determinou o 

despacho de ID 11182035, bem como manifestar acerca da petição da 

Fazenda Pública. Cuiabá, 30 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) 

Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016695-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

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 requerida, 

nos termos do artigo 437 § 1º do CPC, para manifestar dentro do prazo de 

15 dias. Cuiabá, 30 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010091-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA OAB - MT0017306A 

(ADVOGADO(A))

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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, considerando que 

será necessário designar nova audiência, devendo-se confirmar o 

interesse e o endereço das partes. Cuiabá, 30 de outubro de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009204-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELKA MOURA VICTORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT0004546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVERSON ESCUDERO SANTANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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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, manifeste acerca 

do retorno do ofício à empregadora. Cuiabá, 30 de outubro de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017158-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LUCIANO NANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELADIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1017158-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AMANDA LUCIANO NANTES 

RÉU: DELADIO LUCIANO DE OLIVEIRA Visto. Cuida-se de Ação de 

Alimentos proposta por Amanda Luciano Nantes em face de Deladio 

Luciano de Oliveira. Na petição com id. 15332629, as partes informaram 

que entabularam acordo, requerendo sua homologação. No parecer com 

id. 16154030, o Ministério Público lançou ciência sobre a data da audiência 

que foi designada nos autos, sem manifestar sobre o pedido de 

homologação do acordo. É o breve relatório. D E C I D O. HOMOLOGO para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, o acordo anexado ao processo 

com id. 15332629, que passa a fazer parte integrante e indissociável 

desta sentença. Expeça-se, de imediato, ofício para desconto da pensão 

na folha de pagamento do alimentante, conforme os termos do acordo. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036480-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAYARA FABIELLE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

RENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1036480-24.2018.8.11.0041. Ação: 

Declaratória de Reconhecimento e Dissolução Consensual de sociedade 

conjugal de fato Vistos, etc... Intimem-se os Requerentes, através de seu 

d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruírem a inicial com a 

cópia de suas certidões de nascimento ou casamento, esta última 

devidamente averbada, se for o caso, sob pena de indeferimento. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013795-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDA ESTEVAM DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ANACLETO RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013795-23.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o noticiado e postulado pela 

inventariante no Id 14529523, defiro o pedido de dilação de prazo, por 

vinte dias, a fim de viabilizar as providências ainda necessárias ao 

prosseguimento e conclusão deste processo. Se decorrido o prazo sem 

nenhuma informação/providência, intime-se pessoalmente a inventariante, 

inclusive por edital se necessário, para que manifeste interesse neste 

processo no prazo de cinco dias, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento, art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Após, voltem 

conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017911-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUSTINO PAES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARTA YAMANAKA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017911-72.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando o certificado no Id 15069162, 

intime-se pessoalmente a inventariante, inclusive por edital se necessário, 

para que manifeste interesse no prazo de cinco dias, sob pena de 

remoção ou extinção e arquivamento, art. 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Às providências. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020266-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTHINA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROCHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020266-55.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao noticiado/declarado pela inventariante 

no Id 15251761, e, havendo interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do 

CPC, primeiramente, dê-se vista à d. representante do Ministério Público, 

conforme inclusive determinado no Id 14135317-Pág.2. Após, voltem os 

autos conclusos para análise. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008871-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY CRUZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT0019091A (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO DA COSTA RIBEIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1008871-66.2018.8.11.0041 Ação: 

Inventário Vistos, etc... Considerando o certificado no Id 15040428, 

intime-se pessoalmente inventariante, inclusive por edital se necessário, 

para que manifeste interesse no prazo de cinco dias, sob pena de 

remoção ou extinção e arquivamento, art. 485, § 1º, do Código de 
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Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Às providências. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022300-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIANA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES ROCHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022300-03.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Atento ao que consta nos Ids 14994708 e 

16015083, intime-se o inventariante, via Dje, para que no prazo de vinte 

dias, cumpra na íntegra o determinado por este Juízo no Id 14339515. Não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente, e, inclusive por edital, se 

necessário, para manifestar interesse no processo, em cinco dias, sob 

pena de remoção ou extinção e arquivamento, nos termos dos artigos 485 

§ 1º e 622 do CPC. Após, voltem conclusos para análise Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022041-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY VARANDA BARBACENA (REQUERENTE)

JOSE LUCIO BARBACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO(A))

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joelma Varanda dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1022041-08.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando que já transcorreu o prazo 

postulado no Id 15114850 , intime-se inventariante, via Dje, para que no 

prazo de vinte dias, cumpra na íntegra o determinado por este Juízo no Id 

14339430. Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente, e, 

inclusive por edital, se necessário, para manifestar interesse no processo, 

em cinco dias, sob pena de remoção ou extinção e arquivamento, nos 

termos dos artigos 485 § 1º e 622 do CPC. Após, voltem conclusos para 

análise Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1011258-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARQUES NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANA STUCCHI (EXECUTADO)

HELOISA HELENA FRANCESHINI STUCCHI (EXECUTADO)

NATALIA STUCCHI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011258 -54.2018.8.110041 Ação: 

Habilitação de Crédito Vistos, etc... Diante da manifestação de Id 

13553209, da inventariante/herdeiras, primeiramente, intime-se o 

habilitante para que manifeste no prazo de quinze dias. Após, voltem os 

autos conclusos para análise Intimem-se e cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1045233 Nr: 44022-18.2015.811.0041

 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: SIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPV, JNV, LGPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/MT

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação da autora/requerente 

para manifestar sobre a juntada de fls. 138/141, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1174136 Nr: 41791-81.2016.811.0041

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para que a autora, forneça conta bancária para 

expedição de Alvara, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132258 Nr: 18123-38.2003.811.0041

 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: TFCDA, MNDA, LDAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO. - OAB:20.891, 

SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o herdeiro THIAGO FERNANDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA por meio 

de seu advogado para que manifeste nestes autos, conforme determinado 

na decisão de fls. 330.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016631-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. M. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES 

FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 1016631-03.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: $937.00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: CRISTINA COSTA DE ARAUJO 

Endereço: RUA JOANINHA, 18, qd 102, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-220 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ FERNANDO DA SILVA MASSALAI 

OLIVEIRA Endereço: Lugar Incerto FINALIDADE: efetuar a citação do polo 

passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 
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dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, bem como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que 

deferiu os alimentos provisórios a serem pagos. RESUMO DA INICIAL: 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 

__ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT. Prioridade na tramitação processual de acordo com art. 

1.048, inciso II e no § 2º do Código de Processo Civil. (CRIANÇA E 

ADOLESCENTE). LUIZ JONNY COSTA MASSALAI, brasileiro, menor 

impúbere, nascido em 15 de setembro de 2009, representado por sua 

genitora CRISTINA COSTA DE ARAUJO, brasileira, solteira, diarista, 

portadora da cédula de RG nº 1734814-5, expedida pela SSP/MT, inscrita 

no CPF sob nº 021.498.821-08, residentes e domiciliados na Rua Joaninha, 

n°. 18, Quadra 102, Bairro CPA IV, em Cuiabá/MT, CEP: 78058-220, 

telefone (65) 99338-5608, pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, via Defensora Pública in fine assinada, no uso de suas 

atribuições legais e institucionais, vêm, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, com fundamento na Lei n° 5.478/68, combinado com os 

artigos 1.589, 1.694 a 1.710, todos do Código Civil, artigo 693, § único do 

CPC e artigo 229 da Constituição Federal, propor a presente AÇÃO DE 

ALIMENTOS COM PEDIDO DE PROVISÓRIOS em face de LUIZ FERNANDO 

DA SILVA MASSALAI, brasileiro, convivente, montador de movéis, inscrito 

no CPF n°. 987.877.720-00, filho de Sinibaldo Massalai e Maria Cleonice da 

Silva, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro (B Padoin), n° 

1021, em SANTO ANGELO/RS, CEP: 98801-767, podendo ainda ser 

encontrado em seu endereço laboral, qual seja, “ G.M.D. DA ROSA – ME, 

situado na Rod RS-344, km 97, sala 02, Bairro Ortis, Cep 98801-285 em 

Santo Ângelo/RS, pelos fatos e fundamentos a seguir articulados: 

PRELIMINARMENTE: DO CADASTRO NO SISTEMA PJE Primeiramente, o 

Requerente informa que cadastrou sua genitora como autora da presente 

demanda na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe, uma vez 

que não esta inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 

Fazenda, ou seja, não possuem CPF. De tal sorte, o software do PJe não 

concede prosseguimento no cadastramento caso não seja informado o 

CPF do polo ativo. DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO Faz-se 

mister ressaltar, inicialmente, a prioridade absoluta na tramitação dos 

feitos em que seja parte criança e adolescente, em observação ao espírito 

protecionista da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, máxime em seu art. 4º, § único, ‘b’, bem como do Novo 

Código de Processo Civil onde dispõe no inciso II e no § 2º do artigo 1.048. 

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Inicialmente, requer os benefícios da 

gratuidade da justiça na sua integralidade, com esteio nos incisos I a IX, do 

§1º do art. 98, do CPC, face sua insuficiência de recursos, conforme 

termo de declaração de responsabilidade e de hipossuficiência econômica 

acostado, conforme reza o art. 98 e 99, do Código de Processo Civil, 

indicando a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para o 

patrocínio da causa. DA QUALIFICAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA Em 

pesquisa a REDE INFOSEG não foi possível a obtenção dos dados de 

identificação civil, motivo pelo qual requer seja determinado ao Requerido 

que o apresente quando da contestação, consoante o disposto no art. 2º 

da Resolução 021/2011/TP-TJMT Não foi possível a obtenção do endereço 

eletrônico, motivo pelo qual requer seja determinado que o apresente 

quando da contestação, conforme dispõe o artigo 319, inciso II, do CPC. 

DA AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS À luz do que 

dispõe o art. 976, do Código de Processo Civil, vale afirmar ao Douto 

Julgador que o caso em tela não se trata de uma demanda repetitiva, nem 

configura um risco de ofensa à isonomia e nem à segurança jurídica. DA 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO A 

Requerente pleiteia, com fulcro no art. 319, inciso VII, do CPC, que seja 

realizada audiência de autocomposição, comprometendo-se a parte 

Autora a comparecer na referida audiência. DOS FATOS O Requerido é 

genitor de LUIZ JONNY COSTA MASSALAI, brasileiro, menor impúbere, 

nascido em 15 de setembro de 2009, conforme documento anexo. 

Informa-se que, os genitores do menor conviveram em união estável por 

aproximadamente 02 (dois) anos e estão separados, de fato, há 06 (seis) 

anos. Quando da separação do casal o Requerido evadiu-se para o 

Estado do Rio Grande do Sul, onde atualmente reside. Ocorre que, desde 

o rompimento da relação do casal a genitora vem arcando sozinha com 

todas as despesas do Requerente. Conforme informações da 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Cuiabá/MT, 

constatando que o Requerido mantém vínculo empregatício com a empresa 

“G.M.D. DA ROSA-ME” e aufere renda mensal aproximada de R$ 1.300,00 

(hum mil e trezentos reais), documento anexo. Ora Excelência, como é 

sabido que, os pais têm obrigação conjunta de assistirem seus filhos, 

assim, necessário que forneçam auxílio para o sustento. Dessa forma, 

torna-se necessária a regularização dos alimentos judicialmente, para que 

se possa resguardar o direito do Requerente de ter uma vida digna. DOS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS Considerando que o Alimentante mantém 

vínculo empregatício e diante da necessidade premente do Alimentando, 

requer a Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 1694, 1695 e 1696 do 

Código Civil e na Lei 5.478/68, sejam arbitrados os alimentos provisórios, 

no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) equivalente a aproximadamente 

31% (trinta e um por cento) dos rendimentos líquidos do Requerido, 

incidindo sobre o 13° salário, gratificações e adicionais, deduzindo-se tão 

somente os descontos legais (IR e INSS). Oportunamente, com espeque 

nos artigos 529 e 531 do CPC requer seja determinada a expedição de 

ofício à empregadora do Requerido, “G.M.D. DA ROSA-ME” situado na Rod 

RS-344, km 97, sala 02, Bairro Ortis, Cep 98801-285 em Santo Angelo/RS,, 

telefone n° 55 9961-2480, para que proceda o desconto dos alimentos 

provisórios em folha de pagamento, efetuando-se os depósitos na conta 

poupança sob a titularidade da representante do Autor, sob as penas dos 

arts. 22 da Lei 5478/1968 e 529, §1º, do Código de Processo Civil. DO 

DIREITO No caso em comento, comprovada está a paternidade do 

Requerido, consoante atesta a Certidão de Nascimento, anexa, 

cabendo-lhe arcar com as responsabilidades pertinentes, porquanto não é 

outro o disposto no artigo 229, da Carta Magna, verbis: “Art. 229 – Os pais 

têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 

maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 

enfermidade.” Nesse sentido, eis a orientação da doutrinadora MARIA 

HELENA DINIZ, em sua obra Direito Civil Brasileiro – Direito de Família, 5º 

volume, 15ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2000: “Compete aos pais 

quanto à pessoa dos filhos menores (CC, art. 384): Dirigir-lhes a criação e 

educação (CF, art. 229; Lei nº 8.069/90, arts. 4º, 19, 53, 551), 

provendo-os de meios materiais para sua subsistência e instrução de 

acordo com seus recursos e sua posição social, preparando-os para a 

vida, tornando-os úteis à sociedade.” (p. 382). Referido preceptivo orienta 

a legislação infraconstitucional pertinente, a exemplo do artigo 1.696 do 

Código Civil, consagrando e revestindo de imperatividade o dever de 

alimentar: “Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre 

pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação 

nos mais próximos, uns em falta dos outros”. Quando se fala em 

alimentos, determina-se o direito de exigi-los e a obrigação de prestá-los, 

demonstrando, assim, o caráter assistencial do instituto. A finalidade dos 

alimentos é assegurar tudo aquilo que é necessário para propiciar a 

subsistência de quem não tem meios de obtê-los ou se encontra 

impossibilitado de produzi-los. É nesse sentido que ensina CLÓVIS 

BEVILÁQUA, em sua obra Direito de Família, § 78, p. 535, Editora Revista 

dos Tribunais, 3ª edição, ao dizer que: “... a palavra alimentos tem, em 

direito, uma acepção técnica de mais larga extensão do que na linguagem 

comum, pois, compreende tudo o que é necessário à vida: sustento, 

habitação, roupa e tratamento de moléstia”. A obrigação de sustento não 

se altera diante da precariedade da condição econômica do genitor. A 

impossibilidade material não pode constituir motivo de isenção do dever do 

pai de contribuir para a manutenção do filhoa. É nesse sentido a opinião 

jurisprudencial: “O pai, ainda que pobre, não se isenta, por esse motivo, da 

obrigação de prestar alimentos a filha menor, do pouco que ganhar, 

alguma coisa deverá dar ao filho. (13.10.1994, JTJ 168/11)” A obrigação 

alimentar é proporcional à capacidade econômica de quem a deve e às 

necessidades de quem a reclama. É, portanto, uma obrigação de caráter 

variável e contingente, conforme demonstra Yussef Said Cahali, em seu 

livro Dos Alimentos § 2, p. 546. Assim, o artigo 1.694, do Código Civil 

Brasileiro, em seu § 1º, dispõe que: “Art. 1.694. [...] §. 1º. “Os alimentos 

devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada”. É de se ressaltar, ainda, que o ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (Lei nº 8.609/90) preceitua: “Art. 22. 

Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes, ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Ademais, o direito de 

visitas também é direito contemplado no Código Civil Brasileiro, vejamos: 

“Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá 

visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro 

cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e 
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educação. (...)” O dever de sustento é vinculado ao poder familiar e só 

cessa com a maioridade, ainda que, pela sua idade, o filho já estivesse 

apto para o trabalho. Portanto, é dever incontroverso dos pais prestarem 

ao filho menor tudo o que é necessário para torná-lo um ser em condições 

de viver e de se desenvolver. Dessa forma, mostra-se cabido o presente 

pleito de condenação do Requerido ao pagamento de pensão alimentícia 

para que o Requerente possa subsistir com o mínimo de dignidade, 

suprindo suas necessidades de educação, alimentação, vestuário, lazer e 

tudo o mais na medida do binômio necessidade x possibilidade. DO PEDIDO 

a) Seja concedido ao menor/Requerente os Benefícios da Justiça Gratuita, 

haja vista não terem condições econômicas e/ou financeiras de arcarem 

com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos 

termos da inclusa declaração de hipossuficiente, na forma do artigo 4º, da 

Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, artigo 1º, da Lei nº 7.115, de 29 

de agosto de 1983 e, art. 4º parágrafo único, alínea “b”, da Lei 8069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente); b) Quem seja determinada a 

secretaria desse r. Juízo promover a retificação dos dados cadastrais do 

polo ativo constantes na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe, 

adequando-o ao aludido nesta exordial; c) A citação do Requerido via 

carta precatória, com fulcro nos art. 232, 237, III, do CPC, para responder 

a presente ação, sob pena de revelia e confissão; d) Sejam arbitrados os 

alimentos provisórios no valor e na forma acima postulados; e) A intimação 

do ilustre representante do Ministério Público para acompanhar o feito em 

todos os seus termos, consoante reza art. 178, inciso II do CPC; f) Seja a 

ação julgada procedente, para determinar em caráter definitivo a 

prestação alimentícia em valor não inferior ao pleiteado a título de alimentos 

provisórios, vale dizer, R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que equivale a 

aproximadamente 31% (trinta e um por cento) do salário do Requerido, 

atualmente fixado em aproximadamente R$ 1.300,00 (um mil e trezentos 

reais), incidindo sobre o 13° salário, gratificações e adicionais, 

deduzindo-se tão somente os descontos legais (IR e INSS), efetuando-se 

os depósitos na conta sob a titularidade da genitora do Autor; g) A 

condenação do Requerido nas custas processuais, honorários 

advocatícios e demais cominações legais em favor da Defensoria Pública 

Estadual; h) A produção de todos os meios de prova admissíveis em 

direito, depoimento pessoal do Requerido, sob pena de confesso, oitiva de 

testemunhas, cujo rol segue abaixo, juntada de documentos em prova e 

contraprova; i) Por fim, requer que todas as intimações sejam feitas na 

pessoa do(a) Defensor(a) Pública(o) que oficia perante essa í. Vara, em 

cumprimento ao art. 128, I da Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica 

Nacional da Defensoria Pública), para todos os atos processuais que se 

fizerem acontecer. Dá-se à causa o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais). Termos em que, pede e espera deferimento. Cuiabá/MT, 

27 de abril de 2017. (Assinado Eletronicamente) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI Defensora Pública do Estado de Mato Grosso ROL DE 

TESTEMUNHAS 1) JOSÉ CARVALHO MOTA, brasileira, auxiliar de 

almoxarifado, portador da C.I. RG n.º 17763162001-4, inscrita no CPF n.º 

027.458.093-42, residente e domiciliada na Rua 16, Quadra 33, Casa 23, 

B8airro Residencial Brasil 21, CEP 78052-504, em Cuiabá/MT, telefone n° 

(65) 99263-5339; 2) ELIANE MENDES DO NASCIMENTO, brasileira, do lar, 

portadora da C.I. RG n° 27847357, inscrita no CPF nº 815.693.485.-215, 

residente e domiciliada na Rua Governador Pedro Pedrossian, Quadra 989, 

Bairro Centro Sul, CEP 78110-069, em Várzea Grande/MT, telefone n° 

(65)99279-0606; 3) MARIELE MARIA DE MORAIS, brasileira, cozinheira, 

portadora da C.I. RG n° 20098588, expedida pela SSP/MT, inscrita no CPF 

nº 003.317.5731-12, residente e domiciliada na Rua J, Lote 7, Bairro Jardim 

Paula 2, CEP 78152-303, em Cuiabá/MT, telefone n°. (65) 99301-7938. 

Assinado eletronicamente por: JULIANA DE LUCCA CRUDO PHILIPPI 

26/05/2017 15:05:48 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADPLTHPKY ID do 

documento: 7369195 PJEDADPLTHPKY DESPACHO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ Termo de Audiência Autos n. 1016631-03.2017.8.11.0041 – PJe – 

Alimentos com Pedido de Provisórios Finalidade: Conciliação, instrução e 

julgamento Local/Data/Horário: Cuiabá, 25 de outubro de 2018, às 14:13 

horas P r e s e n t e s Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza 

Defensor Público: - Emídio de Almeida Rios Ocorrência: Feito o pregão às 

14:00 e 14:10, foi aberta a audiência. Restou prejudicada a tentativa de 

conciliação, em razão da ausência do Requerente, embora devidamente 

intimado na pessoa de sua representante, conforme certidões de ids. 

14402445 e 14402434. Ausente também o Requerido, o qual não foi citado 

e intimado, conforme id. 14654261. O patrono do Autor ratificou a petição 

de id. 13726748, na qual requereu seja realizada a citação do Requerido 

por edital nos moldes do artigo 256, II do Código de Processo Civil, uma 

vez que o mesmo se encontra em lugar incerto. Deste modo, encaminho 

os autos ao MM. Juiz para deliberações. (audiência encerrada às 14:20 

horas) Deliberações Foi proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... 

Acolho o pedido formulado pelo douto patrono. Cite-se o Requerido, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, quanto aos termos da ação e, para 

querendo, contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar 

do edital as advertências legais de que não contestada à ação 

presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela parte Autora (art. 344 do 

CPC). Intime-o, pelo mesmo edital, da decisão que fixou os alimentos 

provisórios, Id n. 7932289, e ainda, para comparecer na audiência de 

tentativa de conciliação, instrução e julgamento, a qual redesigno para o 

dia 06/02/2019 às 13:30 horas, acompanhado de advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

sua ausência em confissão e revelia. Cientifique-o de que se na audiência 

não houver acordo, poderá contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se em seguida à oitiva de testemunhas e à prolação 

de sentença. Decorrido o prazo e não havendo contestação, o que deverá 

ser certificado, fica desde já decretada a revelia do Requerido e nos 

termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, nomeio-lhe 

Curadora Especial a d. Defensora Pública Dra. Gislaine Figueira Desto, a 

quem se dará vista dos autos para os fins de direito pelo prazo legal e 

deverá ser intimada para comparecer na audiência acima designada. 

Saindo o douto patrono do Autor intimado para comparecer na audiência 

acima designada. Intime-se a representante legal do Autor para 

comparecer na audiência acompanhada das provas que pretendem 

produzir e ciente de que sua ausência importará na extinção e 

arquivamento do processo. 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. Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES 

D A  S I L V A  2 9 / 1 0 / 2 0 1 8  1 4 : 5 2 : 0 3  

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAGQKDRPHC ID do documento: 16209909 

PJEDAGQKDRPHC 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, 

EVA MARIA DE CAMPOS, digitei. CUIABÁ, 30 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001928-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GOULART PUPPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001928-33.2018.8.11.0041 Ação: 

Obrigação de Fazer c/c Indenização e Tutela de Urgência Vistos, etc... 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização e Tutela de 

Urgência, Id 11542322 e Id 13170849, em razão de acordo extrajudicial, 

escritura pública, relacionada à dissolução do casamento sob o regime de 

comunhão universal de bens, onde se verifica que fora postulado, 

liminarmente, em sede de tutela antecipada, Id 11542322-Pág. 10, a fim de 

instar o Requerido à providenciar o necessário junto a SAD, para fins de 

cumprimento de sua obrigação, quanto ao pagamento da pensão 

alimentícia em favor da Requerente, mediante desconto em folha, 

conforme estaria previsto na escritura pública de divórcio firmada entre as 

partes. Além disso, pretende, ainda, liminarmente, que seja imediatamente 

determinado ao Requerido a comprovação de que cumpriu suas 

obrigações, “especialmente quanto o pagamento dos custos inerentes a 

Vitoria (animal de estimação das partes), conforme custos comprovados 

nestes autos”, sob pena de multa diária. Dito isso, no tocante aos 

referidos pedidos de liminar, não vejo como acolher nestes autos, 

mormente porque conforme já decidido por este Juízo no Id 11696015 e Id 

12681678, e, inclusive não recorrido, deverá se utilizar da via judicial 

adequada, com respaldo no noticiado título extrajudicial passível de 

execução, que possui o mesmo efeito de um título judicial, qual seja, a 

“escritura pública do divórcio das partes.” (cf. Id 13170849-Pág. 6) Neste 

sentido, aliás, é expresso o art. 784, II, do CPC: “São títulos executivos 

extrajudiciais: (...) II - a escritura pública ou outro documento público 

assinado pelo devedor;” (...) A propósito, extrai-se ainda da jurisprudência 

o seguinte, a título de exemplo: “Execução de título extrajudicial. Pretensão 

ao cumprimento de obrigação de fazer, por não fazer transferência de 

veículo, decorrente de instrumento particular de partilha amigável. Contrato 

particular, não homologado perante o juízo que realizou o divórcio. 

Execução que poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de 

eleição constante no título ou de situação dos bens a ele sujeitos. 

Inteligência do art. 781, inc. I do NCPC”. (TJSP; CC 0010061-27.2017. 

8.26.0000) Assim sendo, por economia e celeridade processual, e, até 

para que não se cogite de nulidade, oportunizo, mais uma vez, a emenda 

da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de que a Requerente 

delimite/adeque a sua pretensão nestes autos, de acordo com as 

decisões proferidas por este Juízo, sob pena de indeferimento, art. 321, 

p.u., do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise quanto ao prosseguimento ou extinção e 

arquivamento. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017178-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CARVALHO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

L.N.S.V E G.N. S.V (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA OAB - MT21685/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER SCHWAMBAK VIEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LUCILENE GONCALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

L..N.S.V E G.N.S.V (REPRESENTADO)

RUDIMAR GUIMARAES (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

ADAILSON SILVA TRINDADE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1017178-77.2016.8.11.0041. Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos. Cuida-se de pedido de Cumprimento de 

Sentença onde se verifica que foi decretada a prisão do Executado, Id n. 

15276224. O Executado aportou com petição nos autos informando que 

efetuou o pagamento total do débito alimentar, requerendo a extinção do 

presente feito, bem como a revogação urgente da decretação da prisão e 

o recolhimento do mandado de prisão, Id n. 16257674. Anexou com o 

pedido os comprovantes de Id n. 16257674, pág. 2/3. Dito isso, entendo 

conveniente, nesta oportunidade, tão somente, suspender os efeitos da 

decisão que decretou prisão do Executado nestes autos, sem prejuízo de 

restabelecimento se evidenciada a necessidade. Proceda-se, com 

urgência, a baixa do mandado de prisão junto ao no Sistema BNMP – 2.0 – 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, até ulterior deliberação. 

Após, intimem-se as Exequentes, através de sua d. patrona, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos sobre a petição e 

comprovantes de Id n. 16257674. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031127-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA ATANASIA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FARIAS GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO(A))

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JULIANA FRANCA FARIAS GOMES (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1031127-37.2017.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Revisão de 

Alimentos ajuizada por Juliana França Farias Gomes, atualmente maior de 

idade, com pedido de tutela antecipada, em face de João Farias Gomes, 

qualificados nos autos, sob o argumento de que o valor acordado a título 

de pensão alimentícia, na importância equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo, mais um plano de saúde, não estaria sequer 

sendo regularmente pago pelo Requerido. Alega, ainda, o referido valor 

dos alimentos, não é mais suficiente para suprir as necessidades da 

Requerente, até porque, a sua genitora, além de ser portadora de 

hidrocefalia, teria sofrido um acidente que lesionou a coluna, passando a 

receber auxílio do INSS, o que teria influenciado/agravado a possibilidade 

econômica da mãe de auxiliar no sustento da Requerente. Prossegue 

dizendo que necessitaria da majoração do valor da pensão alimentícia, até 

em razão de que enfrenta problema de saúde, doença cardíaca, com 

despesas, também, neste sentido, relacionadas à assistência médica e 

uso de medicamentos. Além disso, menciona gastos com os estudos, 

faculdade de ciências contábeis, com inadimplência neste sentido, em 

razão da noticiada dificuldade financeira. Ao final, reafirma Requerente 

que as suas necessidades aumentaram, uma vez que atualmente seria 

num total de R$ R$ 3.596,67 (três mil quinhentos e noventa e seis reais e 

sessenta e sete centavos), pretendendo, assim, que o valor da pensão 

alimentícia (50% do salário mínimo), seja majorado, inclusive liminarmente, 

para o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário do 

Requerido. Mesmo porque, segundo alega, o seu genitor/alimentante, teria 

condições de arcar com o pagamento do valor pretendido, uma vez que 

além dele exercer a profissão de advogado, teria ainda como fonte de 

renda fixa, a aposentadoria de professor, no valor de R$ 3.711,69 (três mil 

setecentos e onze reais e sessenta e nove centavos). Instruiu a inicial, 

com os documentos de Id 10170475 ao Id 10170526. O pedido de liminar 

foi parcialmente deferido, com a majoração provisória dos alimentos para 

30% (trinta por cento) sobre o benefício de aposentadoria do Requerido. O 

Requerido foi citado e apresentou contestação no Id 10866076, 

suscitando preliminarmente a inépcia da inicial, a impugnação do valor 

dado causa na inicial e a irregularidade de representação processual da 

Requerente. No mérito, alega em sua defesa que a responsabilidade 

alimentar seria de incumbência, também, da própria Requerente, em razão 

de não estar impossibilitada de trabalhar, e, inclusive da genitora, que teria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 252 de 537



condições e o dever de auxiliar no sustento da filha. Diz, também, que não 

teria havido modificação de sua situação financeira, para melhor, pois, é 

aposentado desde o ano de 2000, “mesmo ano que foi fixado os 

alimentos”, e, ademais, menciona que constituiu nova família, com filho 

menor de idade para prover o sustento. Além disso, ressalta que a 

Requerente estaria exercendo profissão remunerada, e, por outro lado, 

enfatiza, ainda, o Requerido, em prol de sua pretensão de improcedência 

do pedido inicial, que sofre da doença de “Retinose Pigmentar com atrofia 

do epitélico Pigmentar da retina na região macular, ambos os olhos.” 

Requer, ao final, que seja julgada improcedente a presente ação, para fins 

de manutenção do valor fixado originariamente a título de pensão 

alimentícia, porque não teria condições de arcar com o pagamento de valor 

além daquele que se pretende majorar. Juntou os documentos de Id 

10866082 ao Id 10866091. Realizada a audiência de conciliação, instrução 

e julgamento, Id 10880811, não havendo êxito na tentativa de composição 

amigável, conforme oportunizado a Requerente apresentou impugnação à 

contestação, refutando as preliminares, e, no mérito, reiterando a 

pretensão inicial. Assim, durante a audiência, Id 10880811, ratificando as 

partes os seus pedidos, respectivamente de procedência e improcedência 

da ação, em seguida, não havendo mais provas a serem produzidas, foi 

encerada a instrução processual, oportunizando-se a manifestação 

ministerial para a prolação de sentença. A douta representante do 

Ministério Público, conforme se vê no Id 11341802, deixou de manifestar 

por não haver mais interesse de incapaz, uma vez que a Requerente 

alcançou a maioridade civil, regularizando a sua representação 

processual, Id 14622285. É o relato necessário. Decido. Antes de tudo, 

oportuno consignar, o processo encontra-se apto à prolação de sentença, 

tendo em vista que encerrada a instrução processual, e, oportunizado às 

partes a ampla defesa e o contraditório. Assim sendo, primeiramente, 

ainda, antes de adentrar na análise do mérito, cumpre observar, a 

preliminar de inépcia da inicial foi rejeitada consoante decisão de Id 

11125002. Outrossim, foi superado, também, o questionamento do 

Requerido, no tocante à irregularidade da representação processual, 

mormente com a outorga da procuração diretamente pela Requerente, 

juntada aos autos, Id 14622285. Resta, portanto, apreciar, nesta 

oportunidade, a impugnação ao valor da causa, levantada na contestação, 

Id 10866076-Pág. 3, e, neste ponto, verifico que a Requerente deu à 

causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Id 10170454, não 

concordando, todavia, o Requerido (Id 10866076), por entender que não 

teria sido observado o artigo 292, III, do CPC, entendendo, por isso, que o 

valor correto seria R$ 15.599,04 (quinze mil quinhentos e noventa e nove 

reais e quatro centavos), Id 11689884-Pág. 9. Razão, entretanto, assiste, 

em parte, ao Requerido, porquanto, de acordo com o art. 292, III, do Código 

de Processo Civil, o valor da causa: “na ação de alimentos, a soma de 12 

(doze) prestações mensais pedidas pelo autor”. Todavia, insta ressaltar, 

em se tratando de revisional de alimentos, como no caso, onde se busca a 

majoração do valor anteriormente fixado, extrai-se da jurisprudência o 

seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. REVISIONAL 

DE ALIMENTOS... Tratando-se de Ação Revisional de Alimentos, a 

diferença entre a prestação estabelecida e a que o autor pretende, e a 

soma das doze diferenças será o valor da causa. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (RAI 70041329756, TJRS, Julgado em 

11/05/2011) Desta forma, pelo que consta da inicial, a Requerente 

postulou a majoração do valor da pensão alimentícia fixada em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo à época do ajuizamento (R$ 

468,00), para o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário 

mensal do Requerido, que, diante do indicado na inicial, Id 10170454-Pág. 

11 equivaleria (a importância mensal pretendida a título de alimentos) ao 

valor de R$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais). Logo, a 

diferença, entre o valor da pensão alimentícia fixada em R$ 468,00 e o 

pedido pela Requerente, R$ 1.299,00, é o valor de R$ 831,00, e, de acordo 

com o art. 292, III, do CPC, portanto, da soma da diferença de doze 

prestações mensais, se apura o valor da causa, neste caso: R$ 9.972,00 

(nove mil novecentos e setenta e dois reais). Diante disso, e, 

considerando que fora dado à causa o valor de R$ 30.000,00, Id 

10170454-Pág. 14 acolho em parte a impugnação ao valor da causa, Id 

10866076-Pág. 3, para fins de retificar/adequar o valor dado à causa para 

o quantum de R$ 9.972,00 (nove mil novecentos e setenta e dois reais), 

mediante as retificações e anotações necessárias. Superadas essas 

questões preliminares, passo a análise do mérito. Conforme relatado, 

pretende a Requerente, a majoração do valor da pensão alimentícia fixada 

em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, mais plano de saúde, 

para o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário do 

Requerido, sob o argumento que o quantum fixado já não seria suficiente 

para suprir as suas despesas/necessidades, incluindo-se tratamento de 

saúde cardiovascular e pagamento de sua faculdade de ciências 

contábeis. Não obstante o argumentado pela Requerente, da análise da 

prova produzida, exclusivamente documental, Id 10880811, não se 

vislumbra como medida mais adequada e justa o acolhimento da pretensão 

de majoração da pensão alimentícia para o valor equivalente a 35% (trinta 

e cinco) por cento do salário do Requerido, conforme pretendido na inicial, 

pelas razões a seguir delineadas. Segundo a lição de Lourenço Mário 

Prunes, in "Ações de Alimentos", o Juiz, ao decidir a revisional, não 

renova o julgamento sobre os pressupostos básicos, mas tão-somente 

reexamina os dados econômicos, proferindo a sentença de conformidade 

com os fatos supervenientes (Ed. Sugestões Literárias, 2ª edição, p. 198). 

Dito isso, no caso em pauta, embora evidenciadas alteração nas 

necessidades da Requerente, todavia, para se chegar a um meio termo, 

entre o quantum pretendido na inicial e aquele a ser fixado nesta 

oportunidade, a fim de encontrar um valor mais de acordo com a situação 

vivenciada pelas partes - até para não onerar em demasia o Requerido - 

não se pode olvidar, portanto, que, a priori, inclusive incumbe a ambos os 

genitores o sustento dos filhos, in casu, da filha, ora Requerente. Aliás, 

extrai-se da jurisprudência: “...A obrigação de prover o sustento dos filhos 

é de ambos os genitores, isto é do pai e da mãe, e de um na falta do 

outro...”(RAI 70073658676, TJRS, Julgado em 30/08/2017) Sendo que, no 

caso em exame, importante mencionar pelo que se extrai da própria inicial, 

a genitora da Requerente possui condições econômicas de auxiliar no 

sus ten to  da  f i l ha ,  mormen te  d i a n t e  d o s  s e g u i n t e s 

esclarecimentos/afirmativas: (...) “Mesmo a genitora não tendo condições 

de arcar com todas as despesas da Autora, nunca deixou que faltasse o 

necessário, cumprindo com o seu papel de mãe, procura sempre estar 

presente em todos os momentos importantes na vida da Autora.” (...) 

“Todas as outras necessidades básicas da Autora estão sendo pagas 

pela Genitora, porque o que, o Requerido vem pagando a titulo de 

alimentos, mal está dando para a Autora se alimentar, por ter algumas 

restrições na sua alimentação, acabam sendo tudo mais caros.” (...) (cf. Id 

10170454) Não se pode desconsiderar, também, para a revisão do valor 

da pensão alimentícia é necessário aferir às alterações das necessidades 

do alimentando em consonância com a possibilidade do alimentante. Neste 

sentido: “...Tratando-se de revisão de alimentos deve-se observar o 

binômio alimentar de forma que atenda às necessidades do alimentado e à 

possibilidade do alimentante, consoante art. 1.694, § 1º, CC...” (Apelação 

Cível Nº 70053996831, TJRS, j. 08/05/2013). Desta forma, compulsando os 

autos verifica-se, ainda, embora seja inegável que as necessidades da 

Requerente aumentaram, inclusive pelo fato de estar cursando faculdade, 

e, necessitar de maiores cuidados relacionados à saúde, todavia, não se 

pode olvidar, por outro lado, a situação econômica do Requerido, ao que 

consta dos autos, não lhe permite arcar com o pagamento da pensão 

alimentícia no valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do seu 

salário/aposentadoria, sem prejudicar-interferir em demasia na sua própria 

subsistência/despesas. Haja vista que se trata de pessoa idosa, com mais 

de 66 (sessenta e seis) anos de idade, Id 10904877, e que teria deixado 

de advogar em razão de doença e “cegueira” que lhe acomete, 

fragilizando a sua capacidade laborativa, Id 12970372. Não havendo, 

ademais, comprovação nos autos de que o Requerido tenha renda 

suficiente - além daquela por ele noticiada, (total líquido de R$ 1.694,27, 

descontados os alimentos, Id 10906834 e Id 12970369) em razão de sua 

aposentadoria como professor - que pudesse justificar a majoração da 

pensão alimentícia, conforme pretendido pela Requerente na inicial. Além 

do que, não se pode desconsiderar, a Requerente alcançou a maioridade 

civil, Id 14622285, e, em que pese a doença cardíaca, não comprovou a 

impossibilidade e/ou indisponibilidade de exercer profissão remunerada. 

Ao contrário, tanto é que a Requerente informa ser estudante e que “fez o 

curso de Auxiliar Administrativo pelo SENAI” (...) Também o curso de como 

administrar bem o seu dinheiro, com carga horária de 4 horas, oferecida 

pelo SESI.” (cf. Id 10170454-Pág.6) A propósito, conforme informado pelo 

Requerido a Requerente, estaria inclusive trabalhando no “escritório de 

Contabilidade Lisboa, mediante remuneração mensal”, Id 10866076. O que, 

aliás, não foi devidamente refutado pela Requerente, através de sua 

defesa. Diante deste contexto, capacidade laborativa da Requerente, e, 

levando ainda consideração à responsabilidade de ambos os genitores, 

bem como relevando as despesas pessoais noticiadas pelo Requerido, Id 

10866076, e, tendo em vista ainda que ele possui outra família, com filho, 
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Id 10880811, para também prover o sustento, chego à conclusão de que o 

valor dos alimentos pode ser revisado, entretanto, considerando as 

peculiaridades do caso em exame, de forma moderada, em consonância, 

aliás, com a jurisprudência: “...1. A ação de revisão de alimentos tem por 

pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade e se 

destina à redefinição do encargo alimentar. 2. Os alimentos decorrentes 

do dever de sustento, que é inerente ao poder familiar, cessam quando os 

filhos atingem a maioridade civil, mas persiste a relação parental, que pode 

justificar a permanência do encargo alimentar. 3. Cabe a readequação do 

quantum destinado ao sustento do filho maior, quando resta evidente o 

desequilíbrio financeiro...” (Apelação Cível Nº 70075965897, TJRS, Julgado 

em 28/02/2018) E mais, a título de exemplo: “FILHA MAIOR E ESTUDANTE 

UNIVERSITÁRIA. 1. O poder familiar cessa quando o filho atinge a 

maioridade, mas não desaparece o dever de solidariedade decorrente da 

relação parental. 2. Necessitando a filha de alimentos para garantir a 

conclusão do seu superior, está o pai obrigado a auxiliá-la, pois o 

complemento da sua educação é dever residual do poder familiar, e visa 

proporcionar a ela melhores condições para se inserir no competitivo 

mercado de trabalho. 3. Os alimentos devem ser fixados tendo em mira as 

necessidades da filha, mas dentro das possibilidades do alimentante, 

considerando-se os seus ganhos e também os seus demais encargos 

pessoais e de família...” (AI Nº 70053364154, Sétima Câmara Cível, TJRS, 

Julgado em 24/04/2013) Ainda: “REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE 

MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR DEVIDO PELO GENITOR. A 

prestação alimentar não se trata de punição ao genitor devedor, mas sim 

de fundamento do dever de sustento e manutenção da prole, devendo 

estar presente a proporcionalidade e a razoabilidade, inclusive a evitar 

sobrecarga ao ponto de lhe prejudicar a própria subsistência, ou ainda, 

impossibilitar o adimplemento da obrigação...Apelação desprovida.” 

(Apelação Cível Nº 70078618824, TJRS, Julgado em 04/10/2018) 

Outrossim, pertinente consignar, diante de todo o exposto, o magistério da 

douta Maria Helena Diniz, extraída do seu Código Civil Anotado, pág. 325: 

"Imprescindível será que haja proporcionalidade na fixação dos alimentos 

entre as necessidades do alimentando e os recursos 

econômico-financeiros do alimentante, sendo que a equação desses dois 

fatores deverá ser feita, em caso concreto, levando-se em conta que a 

pensão alimentícia será sempre ad necessitarem". Assim visto, 

objetivando não onerar em demasia o Requerido, em razão da atual 

situação financeira, e, ao mesmo tempo visando garantir melhores 

recursos econômicos à Requerente em razão de suas necessidades, 

como dito anteriormente, deve se alcançar no caso concreto, quanto ao 

valor dos alimentos, por medida de justiça equitativa, um meio termo, ou 

seja, acolher parcialmente a pretensão inicial de majoração do valor da 

pensão alimentícia para o quantum equivalente a 20% (vinte por cento) da 

remuneração/benefício de aposentadoria recebido pelo Requerido, 

mediante desconto em folha de pagamento e depósito na conta bancária 

indicada nos autos. Chego a esta conclusão, em observância, ainda, do 

trinômio necessidade, possibilidade, e razoabilidade, e, inclusive em 

observância da proporcionalidade, por entender ser este o valor que 

atualmente mais se adequa ao caso em pauta, em razão da situação das 

partes, até mesmo para fins de viabilizar o adimplemento, pelas razões já 

delineadas anteriormente. Vejamos ainda como respaldo-fundamento, o 

que se extrai da jurisprudência: “Em se tratando de ação revisional de 

alimentos não está adstrito o julgador ao quantum colimado inicialmente 

pelo autor da revisional, podendo arbitrar a verba segundo o seu 

convencimento dentro dos parâmetros de necessidade e possibilidade 

exsurgentes nos autos...” (TJRS – EMI 70001931484 – 4º G.C.Cív. – Rel. 

Des. Luiz Felipe Brasil Santos – J. 20.04.2001). E mais: “As sentenças, no 

processo de alimentos, são de índole dispositiva ou determinativa, 

podendo o juiz decidir segundo as circunstâncias e por eqüidade, visto 

encontrar-se, na hipótese, revestido em certa medida de poder 

discricionário”. (TJSP – AC 230.640-1 – Santo André – 7ª C.Cív. – Rel. 

Des. Leite Cintra) Ademais, assim decido, ainda, porque como se sabe as 

sentenças relacionada a alimentos não fazem coisa julgada material, e, 

portanto, se evidenciada a necessidade, em razão da alteração da 

situação das partes, desde que haja prova efetiva, poderá haver pedido 

de nova análise revisional ou de exoneração, oportunamente, pela parte 

interessada. Finalmente, em observância do artigo 489, IV, do CPC, 

consigno, por pertinente,, são estes os fundamentos fáticos e jurídicos 

suficientes ao julgamento da lide, não vislumbrando nos autos, em razão 

da prova produzida e outros argumentos/documentos ou fundamentos, 

“que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que 

embasou a decisão”. (in Comentários ao Código de Processo Civil novo 

CPC Lei 13.105/2015, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

2015, 1ª edição, ed. RT, p. 1155). Pelo exposto e mais que dos autos 

consta acolho em parte o pedido formulado na ação, julgando o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, a fim de majorar o valor dos alimentos para o quantum equivalente a 

20% (vinte por cento) da remuneração/benefício de aposentadoria 

recebida pelo Requerido, continuando o pagamento desse valor, mediante 

desconto, nos termos estabelecidos no Id 10334977-Pág.3. Oficie-se, 

portanto, comunicando para fins de desconto do novo valor fixado/objeto 

de revisão nesta sentença, a título de pensão alimentícia. Considerando a 

sucumbência mínima da Requerente, art. 86, p.u., CPC, condeno o 

Requerido no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do 

nos termos do art. 98 e §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, que reputo 

aplicável ao caso. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os 

autos com as cautelas de estilo, baixas e anotações necessárias. P.I.C
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1024107-58.2018.8.11.0041 Ação: 

Substituição de Curatela com pedido de antecipação de tutela Vistos, etc... 

Trata-se de Ação de Substituição de Curatela com pedido de antecipação 

de tutela movida por Celina da Silva Prado em favor Maria Celia Addor 

Pará, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que 

Interditada é portadora de patologias psiquiátricas, o que já foi objeto de 

apreciação judicial, culminando na interdição proferida nos autos do 

processo n.º 87/2003, onde foi nomeado curador o pai da Interditada, o 

qual veio a falecer em 08/06/2018. Esclarece que a mãe da Interditada 

faleceu em 25/10/1989 e que a Requerente conheceu o pai da Interditada 

no ano de 1990 e passaram a viver como se casados fossem até o óbito 

do mesmo. Informa que da união nasceram 2 (duas) filhas e que a 

Interditada vive com a Requerente e suas irmãs, todas residindo na mesma 

casa. Diante disso, havendo a necessidade de regularização e nomeação 

de novo curador à Interditada, vem a Requerente em juízo postular seja 

nomeada ao encargo. Instruiu o pedido com documentos. Intimada, a 

Requerente juntou aos autos procuração, Id n. 14672164. Relatório de 

estudo social acostado sob o Id n. 15654419. O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido, Id n. 15920657. Relatei. Fundamento. Decido. 

Como visto no relatório, busca-se a substituição de curador da Interditada. 

Observa-se, mormente pelo que se extrai dos autos e do relatório de 

estudo social que não há indícios que desabonem a conduta da 

Requerente em exercer o encargo da curadoria. Desta feita, a prova 

produzida converge, sem dúvida, para a conclusão de que é viável a 

substituição de curador. Neste sentido: Pedido de substituição de Curatela. 

Postulante que cuida do interdito, em substituição ao pai falecido. Conjunto 

probatório que autoriza a substituição da curatela. Curador que deverá 

prestar compromisso e administrar com responsabilidade os rendimentos 

do incapaz Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00033246220098260396 SP 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre a Requerente, conforme postulado, 

que exercerá, doravante, o munus da curatela definitiva. Pelo exposto, e 

mais que dos autos consta, nomeio à Interditada Maria Celia Addor Pará, 

curadora, em substituição, a Sra. Celina da Silva Prado, em razão da 

mesma estar incapacitada de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora 

nomeada, especialmente para: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 
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não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, a curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes a curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora e, ainda, pela 

ausência de notícia de patrimônio, considerável/significante a ser 

administrado. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no 

DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 

(seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome da interditada, da curadora e os 

limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção 

da curadora para a validade dos atos da vida civil/administração de 

natureza patrimonial e negocial da interditada, em especial art. 1.782 do 

Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019266-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO FRANCISCO DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MILENA DA CRUZ NEVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS:Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz - Declino de 

minhas atribuições tendo em vista a inexistência de interesses a serem 

tutelados pelo Ministério Público.DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi 

deliberado: Vistos, etc... Ante o teor da certidão do oficial de justiça no 

sentido de não localizar a requerida, determino a realização da pesquisa 

de seu endereço no Sistema INFOSEG.Redesingo a presente audiência 

para a data de 12/12/2018, às 13h30min.Intime-se a parte autora e seu 

Advogado.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço a ser obtido 

na diligencia hora determinada.Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis 

Fernando Voto Kirche.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036156-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ROSENO DIAS OAB - MT2902/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGER ROSENO DIAS OAB - MT0019802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA FATIMA FIGUEIREDO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037029-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA CARNEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA FIGUEIROA SOUZA OAB - 813.932.701-82 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Verificando através de 

pesquisa no Sistema Apolo que o processo de interdição já está 

arquivado, e ainda por se tratar de alvará, ação autônoma, não 

necessitando correr em apenso ao processo de interdição, reconheço a 

competência desse juízo para julgamento da referida ação. Este processo, 

por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua 

o art. 189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1030373-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA ERNECINA DE AMORIM (REQUERENTE)

RAIMUNDO NONATO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON NONATO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1030373-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DE 

AMORIM, CATARINA ERNECINA DE AMORIM REQUERIDO: GILSON 

NONATO DE AMORIM Vistos, etc. Tendo em vista que se trata somente de 

bens móveis em nome do falecido, intime - se o requerente para informar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja converter o presente inventário em 

alvará judicial, por ser mais célere. Cumpra - se. CUIABÁ, 29 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030629-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA DAGUANO (REQUERENTE)

LUIS EDIVALDO DAGUANO (REQUERENTE)

KATIUSCIA DA SILVA DAGUANO (REQUERENTE)

FABRICIO DA SILVA DAGUANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE DA SILVA DAGUANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1030629-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIS EDIVALDO DAGUANO, 

LETICIA DA SILVA DAGUANO, FABRICIO DA SILVA DAGUANO, 

KATIUSCIA DA SILVA DAGUANO REQUERIDO: CLARICE DA SILVA 

DAGUANO Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de 

Processo Civil Nomeio Inventariante o viúvo Sr. LUIS EDIVALDO 

DAGUANO. Intime-se o Inventariante para providenciar: a) – certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelos autores da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados; b) – 

Certidão negativa da Fazenda Pública Estadual e Federal em nome do de 

cujus. As providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias. 

Ciência ao Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031389-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS FERNANDES SILVA OAB - 627.789.781-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BOSCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo:1031389-50 

.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar 

em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de 

Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, 

ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (art. 

523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, 

do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 528, 

§1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da multa é a intimação do 

devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do advogado constituído, 

por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor 

for representado pela Defensoria Pública ou não tiver representante nos 

autos, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 

2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). Caso a execução seja 

levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em julgado da sentença, a 

intimação ao devedor é feita, por meio de carta com aviso de recebimento 

(CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao endereço constante 

nos autos. Considera-se realizada a intimação se o devedor tiver mudado 

de residência sem prévia comunicação ao juízo (CPC 513 § 3º). 

Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC 523 § 3º e 831). O 

devedor pode apresentar impugnação, independente da penhora, 

alegando os temas apontados no rol legal (CPC 525 § 1º). Penhorado 

dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de efeito suspensivo é 

possível mensalmente o levantamento do valor da prestação (CPC 528 § 

8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a imposição de caução 

(CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031492-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. G. (REQUERENTE)

SUZANA ROSA DA SILVA POMPEU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN EMERSON GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Por se tratar de inventário com apenas um bem móvel, entendo por bem 

converter a presente ação em alvará por ser mais célere. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação observando se tratar de interesse de 

menor. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de outubro 

de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1031530-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI FLORINDA SANTOS (REQUERENTE)

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDNA MARA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

CELIA REGINA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de julho, agosto e setembro de 

2.018, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não 

pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a 

impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 

528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 

528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, 

fica suspensa a ordem de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, 

conforme a hipótese. Advirta o devedor que o cumprimento da pena de 

prisão civil não elide o débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público 

ser cientificado dos indícios da prática do crime de abandono material (art. 

532 do NCPC). Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça 

nos autos, intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de 

direito no prazo 05 (cinco) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037065-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL ARQUIMEDES DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

MOISES DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

MARIA LUZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1037065-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA LUZIA DA SILVA, 

MOISES DA SILVA MOURA, JOSUEL ARQUIMEDES DA SILVA MOURA 

REQUERIDO: MARIA DA CONCEICAO SILVA Vistos, etc. Defiro por ora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e 

artigo 98 do Código de Processo Civil Nomeio Inventariante a herdeira 

MARIA LUZIA DA SILVA que prestará o compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do 

CPC). Após, proceda-se com as citações (art. 626, §1 do CPC) e, em 

seguida, intime-se a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, §4º 

do CPC), para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, 

caput). Determino ainda, que a inventariante providencie a juntada do 

recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de 

recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, 

junte também aos autos, certidão acerca da existência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados. Determino a pesquisa BACENJUD em nome 

da falecida a fim de verificar a existência de valores em seu nome, após 

volte os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Por fim, 
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concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031542-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. C. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE FATIMA CORREA OAB - 012.109.031-05 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORCILEI PAIVA LARANJEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora 

deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo 

Civil, intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas, alusivas aos meses de julho, agosto e 

setembro de 2.018, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não 

restar comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio 

da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta o devedor 

que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, podendo, 

eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios da prática 

do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido juntada a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1019546-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS ARRAIS DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013435-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. A. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PDF.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014167-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. U. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA VALERIO OAB - MT23066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. A. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSE JAMES MONTEIRO DA SILVA OAB - MT13690/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 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 18/12/2018 ÀS 

16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 30 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014167-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. U. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA VALERIO OAB - MT23066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. A. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSE JAMES MONTEIRO DA SILVA OAB - MT13690/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 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERIDA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 18/12/2018 ÀS 

16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 30 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003866-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. M. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 19/12/2018 ÀS 
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13:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 30 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002648-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO(A))

ANA FERNANDA JUNIOR CORDOVEZ OAB - MT25430/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARIE DE SOUZA OAB - MT9439/A-A (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 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERIDO, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 26/11/2018 ÀS 

13:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 30 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022858-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. D. S. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Diante da 

Certidão (id 15789776), resta prejudicada a presente audiência.Intime-se a 

aparte autora para informar o endereço atualizado da parte requerida no 

prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo, certifique-se e venham 

conclusos.Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto 

Kirche.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019080 Nr: 31418-25.2015.811.0041

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFCC, RJDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WENDER NUNES CARDOSO, Filiação: 

Zilda Nunes de Souza e Tolentino Vital Cardoso, data de nascimento: 

31/05/1981, brasileiro(a), natural de Jatai-GO, casado(a), empresario, 

Telefone 65 3627-7582. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO C/C 

ALIMENTOS ingressada por Rejane Aparecida Ferreira Camargo Cardoso, 

em face de Wender Nunes Cardoso.

Despacho/Decisão: DELIBERAÇÕES:Dada a palavra ao Defensor Público: 

MM Juiz – Considerando que o requerido não foi localizado no endereço 

obtido junto ao Sistema INFOSEG, como se observa da Certidão às folhas 

44, reiteramos o pedido de Citação por Edital do requerido feito às folhas 

34.Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Realizada a pesquisa junto ao 

Sistema INFOSEG do endereço do requerido, o mesmo não foi localizado 

pelo oficial de justiça, motivo pelo qual resta prejudicada a presente 

audiência.Redesigno a presente audiência para a data de 11/12/2018, às 

14h45min.Cite-se e intime-se o requerido por Edital.Intime-se a parte 

requerente.Ciente o Ministério Públ ico e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

Observações: Audiência de Conciliação, designada para o dia 11/12/2018 

às 14:45h, na sede deste juízo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 342779 Nr: 12936-73.2008.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVF, SASF, CBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALESSANDRA SILVÉRIO - 

OAB:DEFENS.PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA 

- OAB:11564-A/MT

 Impulsino o feito com intimação do patrono da parte exequente, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 268.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 773307 Nr: 26454-91.2012.811.0041

 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: EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA INVENTARIANTE, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, NO PRAZO DE 10(DEZ)DIAS,SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 764111 Nr: 16738-40.2012.811.0041

 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: NAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:21.647/0/MT
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 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: "(...)Intime-se a parte Exequente, 

para especificar quais as prestações estão inadimplentes, com o 

respectivo cálculo atualizado do débito, bem como especificar qual o rito 

que pretende adotar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 804970 Nr: 11433-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDR, MDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:OAB/MT 13.719-B, VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - 

OAB:9359 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante ao pedido de fls. 162/164, encaminhe - se os autos ao representante 

do Ministério Público para manifestação.

Cumpra -se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1302411 Nr: 9065-83.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, UNIVAG - OAB:000/D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12.678-A

 Vistos, etc.

Autos n.º 1302411

Tendo em vista o teor da petição de fls. 135, cancelo a audiência a ser 

realizada em 24.10.2018, às 17:00 horas.

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Em consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/12/2018, às 13:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas, indicadas e as que vierem a serem arroladas, cientificando 

as partes que para ser intimado, o rol deverá ser apresentado com 

antecedência de 20 (vinte) dias, caso contrário entender-se-á que 

comparecerão independentemente de intimação.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1.º do C.P.C.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1063333 Nr: 52498-45.2015.811.0041

 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: LISE MARIAAVELINO VIEIRA JORGE, CARLOS JOSE 

AVELINO DE SOUZA VIEIRA, MAURO AVELINO DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ELIZABETH AVELINO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, 

JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700, Marcio Frederico Arruda Montenegro - OAB:15329, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO para que devolva os autos no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em 

multa correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e 

§ 2º do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 954279 Nr: 2237-76.2015.811.0041

 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: NORMA DAS GRAÇAS RODRIGUES XAVIER, ROBSON 

RODRIGUES XAVIER, ROSILENE RODRIGUES XAVIER, RAIMUNDO 

RODRIGUES XAVIER, ROSIANE RODRIGUES XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO RAMÃO NONATO XAVIER

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

ALMEIDA - OAB:7.355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) isabely furtunato para 

que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, incorrer em multa correspondente à metade 

do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º do CPC, bem como 

comunicação do fato à OAB para procedimento disciplinar e imposição de 

multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1037817 Nr: 40490-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA ROSÂNGELA SANTANA CARDOSO, ELICAR 

MATOS DA SILVA DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA MOEMA DE ALMEIDA ORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11099, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055/MT

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) GUILHERME DE 

ALMEIDA ORRO RIBEIRO para que devolva os autos no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em 

multa correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e 

§ 2º do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 807980 Nr: 14440-41.2013.811.0041

 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: CATIA MOEMA DE ALMEIDA ORRO, ELIBENE DE 

ALMEIDA ORRO JUNQUEIRA, VANDO CELSO DE ALMEIDA ORRO, ELICAR 

MATOS DA SILVA DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENATO GATTASS ORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11099, JULIO TARDIN - OAB:, RENATO DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) GUILHERME DE 

ALMEIDA ORRO RIBEIRO para que devolva os autos no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em 

multa correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e 

§ 2º do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030697-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. P. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE SALLES PERES LOPES OAB - 034.862.961-32 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ALVES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037028-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RICARDO THOMANN MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. (ID n.º 10546547). Assim, o Juízo competente é o da Primeira 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, 

vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a 

remessa dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1022031-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA SIQUEIRA PEDROSO (REQUERENTE)

FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1022031-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

PEDROSO, CELIA SIQUEIRA PEDROSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

PARA HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE 

BENS interposta por FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO e CELIA SIQUEIRA 

PEDROSO. As partes formularam acordo. Requerem o julgamento 

procedente do pedido inicial, decretando – se o divórcio entre as partes. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS interposta por 

FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO e CELIA SIQUEIRA PEDROSO A ação 

pode e deve ser julgada de plano uma vez que se trata de requerimento 

conjunto, o qual está em conformidade com a nova redação do art. 226, § 

6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste 

modo, sem maiores delongas, é incontestável a possibilidade de 

decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque 

não se pode, sem prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar 

de acolher o pedido de Divórcio, visto que seria extremamente injusto 

proclamar a improcedência do pedido quando eles, certamente procurando 

reorganizar suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento 

que facilite tal objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, 

HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no Id. 14280014 e 

DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos extinguindo a 

presente com resolução do mérito, e, em consequência, com fundamento 

no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, O cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira: CELIA SIQUEIRA. Expeça – se 

necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento 

de ID 14280175, após o transito em julgado. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência 

de litígio. Após, certifique-se, e, posteriormente, arquive-se o processo, 

observando-se as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025924-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELE VALERIA MARTINELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1025924-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ISABELE VALERIA MARTINELLI 

RÉU: ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS proposto por ALINE MARTINELLI FIGUEIREDO, representada 

por sua genitora ISABELE VALARIA MARTINELLI em desfavor de 

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO. Às partes entabularam acordo no 

Id.16033028, requerendo a homologação do presente acordo. 

Oportunizada manifestação ao Ministério Público, manifestou pela 

homologação do acordo Id. 16160227. Pelo exposto e o que mais dos 

autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado no 

Id. 16033028, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos; e 

extinguindo a presente com resolução do mérito. Oficie – se a Secretaria 

Municipal de Gestão de Cuiabá/MT para que realize o desconto em folha 

de pagamento do Sr. Antenor de Figueiredo Neto, conforme acordo 

homologado e deposite na conta da genitora da menor. Deixo de condenar 

em verba honorária, ante a inexistência de litígio. Transitado em julgado, 

certifique-se, e, posteriormente, arquive-se o processo, observando-se 

as formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro 

de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037793-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. N. D. S. (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 CUIABÁ 1037793-54.2017.8.11.0041 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 16171461, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

31/01/2019, às 15:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037736-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA KLUCZKOVSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO OTAVIO CACHEL OAB - SC27657 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO CARLOS BASSETTI FRACARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037736-02.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, para tanto, nomeio a equipe técnica deste Juízo, na 

pessoa da psicóloga e assistente social, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceda com a realização de estudo psicossocial na residência da 

requente Srª. Luciana de Lima Kluczkovski. Outrossim, acaso a presente 

missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da Resolução 

nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do disposto no 

artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de origem. 

Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037772-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MOSQUEIRA PITALUGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VILA PITALUGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EMPRESA SSM CONSULTORIA, PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037772-44.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Outrossim, acaso a 

presente missiva tenha sido distribuída na forma prevista no artigo 15 da 

Resolução nº. 03/2018 TJMT/TP[1], desnecessário o cumprimento do 

disposto no artigo 1.212, §1º, da CNGC, do contrário, oficie-se ao juízo de 

origem. Após, atingida à finalidade, observando as formalidades legais, 

devolva-se a Comarca de origem com as cautelas e homenagens de estilo. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 15. No 

âmbito da Justiça de Primeira Instância do Estado de Mato Grosso, nas 

Unidades Jurisdicionais em que tenha sido implantado o Sistema PJe, as 

cartas precatórias tramitarão em meio eletrônico, ainda que o processo 

principal seja físico. (...) § 1º Quando o Sistema PJe estiver implantado no 

Juízo Deprecante e no Juízo Deprecado, a distribuição da carta precatória 

será realizada pela secretaria do Juízo Deprecante, diretamente no 

sistema, para o Juízo Deprecado, sem a intervenção do Setor de 

Distribuição ou dos advogados das partes. (...)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1037033-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY MARTINS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754/O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO TAVARES WEISS (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037033-71.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a requerente realizou a juntada de petição em duplicidade, o 

que apenas colabora para a avolumação desnecessária do processo 

virtual e, por consequência, compromete a sua célere tramitação. 

Necessário esclarecer ainda, que a Resolução nº. 03 de 12 de abril de 

2018, a qual regulamenta o PJE, é hialina ao dispor que o peticionamento 

no processo virtual, inicial e intermediário, deve ser efetuado através do 

editor de texto OU pela inclusão de arquivo em "pdf", logo, SUPLICA-SE 

que não seja efetuado pelos dois meios, devendo as partes cooperarem 

para a rápida solução do litígio, obrigação instituída pela Lei Processual de 

2015, sob pena de indisponibilização de visualização, por este juízo, das 

peças e documentos repetidamente encartados ao feito. Prosseguindo, 

intime-se o subscritor da exordial para que aporte ao feito a procuração 

que eventualmente lhe fora outorgado pela parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção da demanda, nos termos do artigo 76, 

§1º, I, do Código de Processo Civil/2015. De outro norte, verifico que a 

parte autora postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser por ela firmada, bem assim qualquer 

documento que demonstre que preenche os requisitos para o deferimento 

da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao feito, no 

prazo supracitado, a fim de regularizar a situação apontada, sob pena de 

ser indeferido o benefício de assistência judiciária. Constato, ainda, que 

não foi encartado aos autos, os documentos pessoais da parte autora, 

desobedecendo, assim, o disposto no artigo 320 da lei processual civil, o 

que, em caso de processamento da demanda, poderá obstar o julgamento 

do mérito, razão pela qual, faculto, igualmente, seja sanado o defeito 

apontado, no mesmo lapso suso, sob as penas da lei. Por fim, 

processe-se em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do Código 

de Processo Civil. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. 

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031593-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1031593-94.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a requerente realizou a juntada de petição em duplicidade, o 

que apenas colabora para a avolumação desnecessária do processo 

virtual e, por consequência, compromete a sua célere tramitação. 

Necessário esclarecer ainda, que a Resolução nº. 03 de 12 de abril de 

2018, a qual regulamenta o PJE, é hialina ao dispor que o peticionamento 

no processo virtual, inicial e intermediário, deve ser efetuado através do 

editor de texto OU pela inclusão de arquivo em "pdf", logo, SUPLICA-SE 

que não seja efetuado pelos dois meios, devendo as partes cooperarem 

para a rápida solução do litígio, obrigação instituída pela Lei Processual de 

2015, sob pena de indisponibilização de visualização, por este juízo, das 

peças e documentos repetidamente encartados ao feito. Prosseguindo, 
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verifico que a peça vestibular não fora instruída com os documentos 

essenciais para o processamento da demanda, porquanto, depreende-se 

da certidão de óbito da extinta, ID. 15494244, que a falecida deixou 3 filhos 

e esposo. Em decorrência, considerando que os filhos e o viúvo não 

foram habilitados no polo ativo da presente demanda, como também 

inexiste termo de renúncia aos valores pleiteados pela requerente, 

imperativo que seja emendada à inicial para que seja regularizada tal 

situação. Destarte, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam 

sanados os defeitos acima apontados, sob as penas da lei. Intime-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1035811-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA (REQUERENTE)

WLADIA MARINA DE MORAES VIANA (REQUERENTE)

WENIA KACELLY DE MORAES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1035811-68.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que os documentos anexados a exordial não contêm 

a devida descrição identificadora de cada arquivo, conforme as 

disposições do art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 

2018 - PJE, ad litteram: Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, intimem-se as partes interessadas para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a situação, acostando de forma individualizada a 

documentação, descrevendo cada arquivo minuciosamente, sob pena de 

indeferimento da inicial. De outro viés, verifico que os interessados, não 

pleitearam os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, 

não acostaram ao feito o comprovante de pagamento das custas e 

despesas judiciais, razão pela qual faculto que seja comprovado o seu 

recolhimento, no prazo supracitado, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme autoriza o artigo 290 do NCPC. Às providências. 

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037982-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. (REQUERENTE)

MARIA EDILZA DA CRUZ AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIDERCLEI ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037982-95.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, vislumbro que resta prejudicado parte do cumprimento do ato 

deprecado, haja vista que a presente missiva fora distribuída após a data 

agendada para realização da audiência de conciliação, de maneira que 

não houve tempo hábil para seu implemento, assim, oficie-se ao r.juízo de 

origem, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, redesigne o ato 

prejudicado, informando a data do reagendamento em tempo razoável para 

intimação, sob pena de devolução da carta precatória sem o devido 

cumprimento. Informada a data redesignada, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo o presente como mandado. Após, atingida à 

finalidade, observando as formalidades legais, devolva-se a Comarca de 

origem com as cautelas e homenagens de estilo. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029572-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MATSUO LARA ITIKI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

Termo de audiência em anexo, no qual foi deliberado pela MMª. Juíza, o 

que se segue: “Reitere-se a intimação do Núcleo da Parte Adversa da 

Defensoria Pública deste Estado, na pessoa da Defensora Pública, Dra. 

Gislaine Figueira Desto, para ciência da nomeação e requerer o que 

entender de direito. Após a intimação da curadora especial do requerido 

começa-se a contar o prazo de 15 (quinze) dias para eventual 

impugnação, conforme disposições insertas no art. 752 do Código de 

Processo Civil. No mais, faculto a parte autora que instrua o processo com 

todos os atestados, laudos, exames e receitas médicas que possuir, com 

o fito de demonstrar o fato ventilado na exordial. Com o decurso do prazo, 

conclusos para deliberação. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências".

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020517-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. C. D. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475/O (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - 627.435.201-59 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. B. R. (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 CUIABÁ 1020517-73.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID 16259487, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 30 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022538-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO RICCI FILHO (REQUERENTE)

RODRIGO ANTUNES RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

juiz de direito (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1022538-22.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Ante o teor da 

certidão de ID. 14897008, e, considerando o disposto no art. 331, do 

NCPC[1], mantenho a sentença de ID. 14771799 pelos seus próprios e 

jurídicos fundamentos. Por conseguinte, considerando o Recurso de 

Apelação interposto no ID. 15594202, e, tendo em vista que o juízo de 

admissibilidade recursal é efetuado pela Superior Instancia, proceda-se 

com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de 

outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] Art. 

331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no 

prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1212114 Nr: 9049-66.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAPDR, CAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KAWANO DIAS - 

OAB:150.117/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 9049-66.2017 (Cód. 1212114)

VISTOS, ETC.

Defiro o pleito de suspensão postulado à fl.35. Decorrido o lapso, oficie-se 

ao n. juízo deprecante, para que aporte ao feito o atual endereço do 

requerido para o cumprimento do ato.

Após, com o decurso do alusivo prazo, não sobrevindo manifestação, 

determino que seja devolvida, independente do cumprimento, a presente 

missiva à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens de 

estilo.

Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1259638 Nr: 24289-95.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOLNEY LEITE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA GASPARINA FERRARIO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCIO BORBA DA CRUZ 

JUNIOR - OAB:196770 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista o teor da certidão negativa de fl. 27, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1251887 Nr: 21744-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFFANIE PATRICIA DE CARVALHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAINA PEREIRA BISPO, ROBSON BISPO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALDUINO MEDEIROS 

- OAB:9.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9.228

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

em vista que quando da publicação da decisão de fl. 102 o cadastro da 

requerida Dejaína não estava atualizado quanto ao seu procurador, o que 

procedi nesta data, impulsiono os autos para intimá-la da referida decisão, 

a fim de, no prazo de 10 dias, especificar as provas que pretende 

produzir, indicando com objetividade a finalidade das mesmas em relação 

aos pedidos que respectivamente sustentam na lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1294254 Nr: 6288-28.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGAM, AADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista o teor da certidão negativa de fl. 30, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 709316 Nr: 2188-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA, R. A. O. S., MARIZETE 

SILVA DE OLIVEIRA, G. H. O. S., KARLA ELEN FERREIRA SEABRA, 

ALYNE FERREIRA SEABRA, MARIA VICTORIA OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOEDEL GONZAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANA HEDUYNA PAES LUCAS - 

OAB:17.699, LILIANE PEREIRA BET - OAB:15.487-A, LILIANE PEREIRA 

BET - OAB:15487, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista a decisão de fl. 363/364, impulsiono os autos para intimar as 

partes de que o bem inventariado foi incluído no próximo leilão, que será 

realizado nos dias 04 e 12/12/2018, no Salão de Eventos do Roari Hotel 

(Rua General Vale, n.º 560, Bandeirantes, Cuiabá/MT, CEP 78005-020, 

para o leilão presencial, e através do site "www.sbjud.com.br" e/ou 

"www.majudicial.com.br" para o leilão eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 895346 Nr: 26742-68.2014.811.0041

 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: ELVIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO 

MARQUES NEIVA, SALONY GONÇALVES DE OLIVEIRA, NOEMIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA, EDSON MARQUES NEIVA, WASTI 

GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA, SALIM GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

FABIANA MORAES DE OLIVEIRA, JULIANE MORAES DE OLIVEIRA, 

PATRICIA MENDES DA SILVA, SIRANEDES GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ESTEVÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

FABIO MENDES DE OLIVEIRA, RENATA DE FRANÇA OLIVEIRA, KELLEN 

CRISTINA ARANTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAIMUNDO MARQUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - 

OAB:MT 5.026, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, GUSTAVO AUGUSTO FERRAZ 

RODRIGUES - OAB:8109/MT, JANETE DIAS PIZARRO - OAB:5471-B, 

JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - OAB:13.859/MT, LUCIANE REGINA 

MARTINS - OAB:10.003-B, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10003/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a decisão de fl. 214, impulsiono os autos para intimar as partes 

de que o bem inventariado foi incluído no próximo leilão, que será realizado 

nos dias 04 e 12/12/2018, no Salão de Eventos do Roari Hotel (Rua 

General Vale, n.º 560, Bandeirantes, Cuiabá/MT, CEP 78005-020, para o 

leilão presencial, e através do site "www.sbjud.com.br" e/ou 

"www.majudicial.com.br" para o leilão eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1153917 Nr: 33464-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMDP, ARDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158

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

impulsiono os autos para irem ao Ministério Público e, após, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035213-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNEI LUNA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA MARIA CECCON DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1035213-17.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

recebo a emenda à inicial de ID. 16001530, por conseguinte, vislumbro que 

os interessados pretendem a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhes o benefício pretendido. No mais, considerando a existência 

de interesse de incapaz, manifeste-se o Ministério Público, nos termos do 

art. 698 do CPC e, após, volvam-me conclusos para deliberação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037023-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RICARDO THOMANN MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037023-27.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital, 

todavia, o presente fora distribuído para esta serventia cível. Desta feita, a 

teor do disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar este feito, e, na 

sequência, determino a remessa à 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da 

presente decisão. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de outubro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037830-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FIGUEREDO DIAS AMARAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARCOS AMARAL CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037830-47.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital, 

todavia, o presente fora distribuído para esta serventia cível. Desta feita, a 

teor do disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar este feito, e, na 

sequência, determino a remessa à 1ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca. Providencie o Sr. Gestor o necessário à implementação da 

presente decisão. Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de outubro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031260-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BENETTI (REQUERENTE)

ISRAEL BENETTI (REQUERENTE)

JANAINA BENETTI FLEURY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR BENETTI (REQUERIDO)

RUDI BENETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1031260-45.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, constato que 

não foi aportado aos autos os instrumentos procuratórios devidamente 

subscritos, outorgados pelas requerentes Juliana e Janaína, bem assim a 

procuração outorgada por Thiago Fleury Avelar. Dispõe o art. 104 do CPC 

que o advogado não será admitido postular em juízo sem procuração, e, 

por esta razão, determino a intimação dos requerentes a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tragam aos autos os documentos suso 

mencionados, sob pena de indeferimento da inicial. Com o aporte dos 

documentos aos autos, prossiga-se na decisão que segue. Trata-se de 

pedido de Abertura do Inventário, interposto por Juliana Benetti, Janaina 

Benetti Fleury, casada no regime da comunhão universal com Thiago 

Fleury Avelar e Israel Benetti, em razão dos bens deixados por Nair 

Benetti e Rudi Benetti. Vislumbro que foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) à causa, importância esta que será oportunamente revista 

por este juízo, na medida em que não houve a indicação/avaliação dos 

bens deixados pelo extinto e, consequentemente, postergo a análise 

quanto ao pedido de pagamento das custas e taxas processuais ao final 

do processo, para após a apresentação das primeiras declarações. De 

outro norte, necessário salientar que a Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de 

abril de 2018 – PJE é hialina ao dispor que os documentos deverão ser 

juntados em ordem cronológica para a leitura, bem assim imbricado ao 

processo uma única vez. Portanto, determino a retirada da visibilidade de 

um dos documentos juntados em duplicidade (ID. 15436896 e 15436899) e 

destaco que os interessados deverão atentar-se à resolução suso 

mencionada. Prosseguindo, nos termos do art. 617 do CPC/2015, nomeio 

como inventariante a filha dos de cujus Juliana Benetti, devendo prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do 

CPC/2015) e as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em 

conformidade com o disposto no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que as 

primeiras declarações deverão ser apresentadas pessoalmente pela 

inventariante, ou, alternativamente, através de procurador com poderes 

especiais, nos termos do art. 618, III do CPC/2015. Outrossim, na mesma 

oportunidade retro mencionada, deverão ser apresentadas aos autos, as 

certidões negativas da Fazenda Pública Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (expedida pela Prefeitura de 
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Cuiabá/MT), bem como o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, 

devidamente acompanhado da GIA-ITCD, (providência administrativa a ser 

adotada pelos interessados), todos em nome de ambos os falecidos, e, 

certidões de inexistência de testamentos deixados pelos extintos, 

expedida pelo CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados, 

conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ. Por outro lado, 

indefiro, por ora, a expedição de alvará judicial para levantamento de 

quantias depositadas em contas bancárias em favor dos falecidos, vez 

que sequer foram pormenorizados os bens deixados pelos espólios e as 

necessidades prementes que poderiam justificar a concessão do pleito 

antecipadamente. Com o aporte das primeiras declarações e documentos 

suso mencionados, este juízo poderá analisar quanto à tramitação deste 

feito na forma de arrolamento sumário (art. 659 do CPC), porquanto as 

partes são maiores, capazes e estão representadas pelo mesmo 

advogado. Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de 

outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037125-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEYDE ALBERTINA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037125-49.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

pedido de Expedição de Alvará Judicial apresentado por Jucineyde 

Albertina de Amorim, qualificada nos autos, visando o recebimento do 

crédito atinente ao PASEP depositados no Banco do Brasil, deixados pelo 

seu irmão falecido João Albertino de Amorim, bem assim o PIS depositados 

na Caixa Econômica Federal, não recebidos em vida pela de cujus Joana 

Albertina de Amorim, sua mãe. Ao final, postula a remessa de ofícios às 

instituições bancárias mencionadas, com o desiderato de obter os saldos 

existentes em favor dos extintos, bem assim a expedição do alvará de 

levantamento, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

verifico que a interessada pretende a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Entretanto, nas 

ações em que se pretende a expedição de Alvará, que tenham por objeto 

os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pela 

requerente, e não a capacidade da própria interessada, vez que as 

custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo valor que 

se pretende receber, razão pela qual, postergo a apreciação do pedido de 

assistência gratuita para momento posterior. Outrossim, ressai dos 

documentos encartados aos autos, que os herdeiros dos extintos, são 

apenas os demais filhos da Srª. Joana, a saber, Jussara Albertina de 

Amorim (requerente), Joselina Albertina de Amorim Oliveira, Octacilia 

Albertina Amorim da Silva, Jonas Albertino de Amorim, sendo que todos 

eles, renunciaram expressamente aos seus quinhões, de maneira que, os 

valores existentes será recebido, apenas pela Srª. Jucineyde Albertina de 

Amorim. Pois bem, no que atine a pretensão externada na exordial, 

necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos 

aos extintos e não pagos em vida, há a exigência de comprovação da 

condição de dependentes habilitados perante o INSS dos falecidos ou, na 

sua falta, aos sucessores previstos na lei civil. Nesta toada, determino a 

expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este juízo quem são os dependentes habilitados dos falecidos, 

Srª. Joana Albertina de Amorim e Sr. João Albertino de Amorim. Com a 

resposta do INSS nos autos, intime-se a parte autora para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Sem 

prejuízo, expeçam-se ofícios, requisitando informações, à Caixa 

Econômica Federal, sobre eventuais créditos depositados em favor da 

extinta, Srª. Joana Albertina de Amorim, a título de PIS e ao Banco do 

Brasil, para que informe sobre a existência de saldo em favor do falecido, 

Sr. João Albertino de Amorim, referente ao PASEP, consignando em 

ambos expedientes o prazo de 15 (quinze) dia para o atendimento. 

Consigne, nos alusivos ofícios que, sendo constatada a existência de 

saldo positivo, deverá ser efetuado o depósito na Conta Única do Poder 

Judiciário, devendo o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos 

valores. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026395-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES FOLHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 15802006). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autor no id. 15802006, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014564-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALVIS ANTUNES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por essas 

considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021636-06.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ILVA FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

CRESCENCIA NARCISA DE LIMA (REQUERENTE)

MARIA CATARINA PEREIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (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: Posto isso, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos elencados 

na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com fundamento 

no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 

o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, 

devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, observando-se 

o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a 

monta encontrada deverá ser descontada a contribuição previdenciária, o 

imposto de renda e o valor já liquidado na folha salarial, observando-se 

ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda 

apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do 

STJ, referente a servidores e empregados públicos [3]. Sem custas. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, 

contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos 

do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se 

os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, 

do CPC. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003803-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REPRESENTADO)

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 

para que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 

CAMIONETE MARCA TOYOTA, MODELO HILUX,COR BRANCA, ANO 2008, 

CHASSI 8AJFR22G784531141, PLACA NJL 2369, RENAVAN 

00984332570, independentemente das multas indicadas na inicial. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024519-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICK DIAS DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA 

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO 

ESTADO 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: Diante do 

exposto, DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código 

de Processo Civil e confirmando a liminar anteriormente indeferida. 

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017241-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LELIANE DE OLIVEIRA NUNES NEPOMUCENO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (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: Diante desses 

fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Encaminhe-se 

cópia desta sentença à autoridade Impetrada para os devidos fins e ao 

relator do agravo instrumento indicados nos autos. Sentença não sujeita 

ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 

10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504184-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES COSTA (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)

 

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 isso, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 
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observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017488-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AELSON FELIX DE MIRANDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

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. O 

impetrante opôs embargos de declaração contra a sentença proferida nos 

autos, aduzindo, em síntese, haver contradição/omissão no citado 

comando judicial. É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. Quanto à pretendida alteração da sentença 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. Isto posto, ausentes as hipóteses 

legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029847-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARQUES DE ASSUNCAO (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: Posto isso, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito 

com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido 

a título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023761-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS 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: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003187-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D A ARAGAO COMERCIO - ME (RÉU)

MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO ALVES CARDOSO OAB - SP366685 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE PASSIVA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017770-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017903-32.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SUMAKO KINOSHITA UEDA (REQUERENTE)

MARIA DOS ANJOS DA COSTA ANTINARELLI NORBERTO DA SILVA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022495-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MOREIRA (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, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018591-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LAURINDO CAMILO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

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. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029615-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(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: 1012042-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LOHMANN (REQUERENTE)

FABIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GENILDO ROBERTINO REGIS (REQUERENTE)

EDEMILSON JHONATAN DE BRITO (REQUERENTE)

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEANDRO DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

WILLIMIS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

DIMY TOMAS COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

WILLIAN LEANDRO LEITE (REQUERENTE)

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO , 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. 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. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029909-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.S. ROCHA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027019-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA FAGUNDES MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA QUEIROZ (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para se manifestar acerca do aviso de 

recebimento carreado aos autos, ou caso queira, informar outro endereço 

que possa encontrar o polo passivo. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017836-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1000100-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1000123-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRA GUEDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1023713-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT0015461A 

(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 DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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: 1009114-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PORANGABA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (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. 

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento. Para tanto, 

intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente. 

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824480 Nr: 30537-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MENDES DE SOUZA, ALLAN JHONI MARQUES 

FERREIRA, ADEMAR CAMPOS DE JESUS, AILY DE OLIVEIRA PEREIRA, 

ANDERSON SEGANFREDO, ALTAIR TEROLTI, DAILTON IVO DE LIMA, 

AUGUSTO CEZAR PEROTTI, EDVALDO BATISTA LOBO, CLAUDIO 

WAGNER DEL BEL, EDEVALDO SOUZA KRUGER, EDUARDO FERREIRA 

BERGANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO TROVO 

MARQUES - OAB:5268/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869922 Nr: 9489-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DE LARA LEONCIO, CATARINA BOTELHO 

SOARES, GRÁCIA LUIZA DE AMORIM GARCÊZ, EDSON PAULO CORTEZ, 

HELENA MARIA DE CASTRO SILVA, IOLANDA FREITAS NUNES DA 

MATTA, ROSANGELA DE OLIVEIRA, MARIA DA GLÓRIA DA SILVA, 

MARLEY MENDES ARAÚJO, NELMA PEREIRA FRANÇA, NILZABETE 

RODRIGUES DE MORAES, ROSA DOBICZ ANTUNES, SIMONE LAURA 

RABELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893072 Nr: 25255-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTA MARIA OLIVEIRA DE MATTOS, SANDRO 

CAMARGO DA SILVA, LUCIMAR ROSA DE CASTRO, ADRIANA PATRÍCIA 

DE FRANÇA, LUCIANE MARIA CASSINI, JEANDRA MOURA DAS NEVES 

SILVA, LUCIANA PALÚ, LUZIA ROSA DE JESUS, TATIANA HELENA 

BELMONTE, MARA PATRICIA FERREIRA DA PENHA, MARIA DA GLORIA 

DE SOUZA REGIS, GRACE MARIA ANTUNES DA SILVA CUNHA, 

OBERDAN FERREIRA COUTINHO LIRA, DEODATA PAULA DA LUZ

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

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

OAB:4.411/MT

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

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503897-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARETE LUIZA DE OLIVEIRA (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: Vistos, etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento. Nos termos do art. 

510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no prazo comum de 10 

(dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, 

deixando para examinar a necessidade de nomeação de perícia após 

análise dos documentos. Cumpridas as diligências, voltem conclusos para 

determinar o que for de direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do 

CPC. Intime-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504691-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ARRUDA SANTOS (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: Trata-se de 

Liquidação de Sentença por Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, 

as partes deverão ser intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, deixando para 

examinar a necessidade de nomeação de perícia após análise dos 

documentos. Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar 

o que for de direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. 

Intime-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002478-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT0012948A (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A 

(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: Vistos etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 do CPC, 

deixando para examinar a necessidade de nomeação de perícia após 

análise dos documentos. Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012300-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-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: Vistos, etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento. Nos termos do art. 

510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no prazo comum de 10 

(dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, 

deixando para examinar a necessidade de nomeação de perícia após 

análise dos documentos. Cumpridas as diligências, voltem conclusos para 

determinar o que for de direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do 

CPC. Intime-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016791-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EUDES AGNELO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (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: Vistos, etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento. Nos termos do art. 

510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no prazo comum de 10 

(dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, 

deixando para examinar a necessidade de nomeação de perícia após 

análise dos documentos. Cumpridas as diligências, voltem conclusos para 

determinar o que for de direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do 

CPC. Intime-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032503-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO(A))

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. 

Intimem-se as Partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

ratificarem os atos processuais, até então, praticados. Atendida a esta 

providência, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031447-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILZA JOSE DA SILVA CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DORALICE FRANCISCA GARCIA OAB - MT7444/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (RÉU)

HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER (RÉU)

COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS 

(RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT17180/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO SERAFIM DE SOUZA OAB - MT22142/B (ADVOGADO(A))

 

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. 

Intimem-se as Partes para ratificarem os atos processuais, no prazo de 

dez dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos os 

autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032261-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA OAB - MT18205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. 

Intimem-se as Partes para ratificarem os atos processuais, no prazo de 

dez dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos os 

autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001621-50.2016.8.11.0041

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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

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

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003005-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVANE VIRGULINO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, querendo, impugnar a contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029186-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021744-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FALCAO EUBANK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FROES BATATA OAB - MT11488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813037 Nr: 19524-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO WALDEMAR VIEIRA

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

ESTADO DE SAÚDE - ESTADO DE MATO GROSSO., HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ROCHA FLÔRENCIO - 

OAB:, MARILEI CARDOSO FERREIRA - OAB:12904/MT, MATEUS 

CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847547 Nr: 51040-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TEODORO, BENTINHA MARTINHO 

DE ALMEIDA, LECY DA SILVA, CIRIS ALVES DO NASCIMENTO, ELZA 

MARIA DE SOUZA PENHA, JURACY ARRUDA DE ALMEIDA, MARIA 

MACHADO DA SILVA PEREIRA, LUCINEI DA SILVA, MARIA AUXILIADORA 

ROSA DA CONCEIÇÃO, PAULO VAZ SOBRINHO, SIMONE ESCUDERO 

GUTIERREZ, MAGUIDA BORGES DE SOUZA ZEFERINE, MARIA DE JESUS 

BARBOSA BRITO OLIVEIRA, NERI GALLIANI GRINOLIA, ZELI DAS 

GRAÇAS SILVA ARAUJO, VALDETE RODRIGUES DE ALENCAR, 

TONHAMARA MACHADO DE JESUS, ZILDETH PERES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013679-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Estado 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, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006048-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

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

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036094-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILEMON GOMES COSTA LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro à Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016 e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito, deixo de designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e 

enunciado nº 35 da ENFAM). Não é caso do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso figurar como requerido nesta lide, uma vez que não detém 

personalidade jurídica para tal, razão pela qual fica excluído do polo 

passivo, permanecendo tão somente o Estado de Mato Grosso. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018880-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOBEMA TRANSPORTADORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL FLÁVIO GOMES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE, acima qualificado, 

para que informe se houve o cumprimento da liminar, assim como da 

notificação da autoridade coatora, 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: 1011062-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UDESON DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 272 de 537



DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

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: 1013886-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006885-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE DE ALMEIDA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CRUZ OAB - MT0014356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023847-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENALDO MARTINS DE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O 

(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.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022655-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para, querendo, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006295-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO CONTIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002571-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. C. (AUTOR(A))

S. D. S. P. E. D. C. D. P. D. D. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

JANA BORGES VENARUSSO OAB - MT19933/O (ADVOGADO(A))

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA OAB - 174.036.341-87 (REPRESENTANTE)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

K. A. D. L. (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para manifestar, 

no prazo legal, acerca do teor da certidão de ID 15319129, 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: 1036346-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018882-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANA VIANA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Ante o teor da certidão de ID. 16248484, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

cumprindo a diligência anteriormente determinada pelo juízo, no prazo de 
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cinco dias (art. 485, §1º do CPC). Conste-se a advertência que o decurso 

do prazo sem manifestação é causa de extinção do feito sem o julgamento 

do mérito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036833-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAGRO AGROPECUARIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para CIÊNCIA do despacho exarado 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. 

DESPACHO: "Vistos. Antes de analisar a liminar, diante da situação que se 

apresenta com a lide, entendo prudente ouvir, primeiramente, a autoridade 

coatora. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, se manifestar sobre o pedido de liminar formulado nestes 

autos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para que 

seja apreciado o pedido de liminar. 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837748 Nr: 42506-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILDO JACINTO DE OLIVEIRA FILHO, CATIA REGINA 

FERREIRA LOPES, CLEUZA SINHORINHO DIAS, EDSON EPIFANIO DA 

SILVA, JULIO CÉZAR DOS SANTOS ARAÚJO, FRANSOIZE JESUS DE 

MAGALHÃES, JOSE GLEY DE FIGUEIREDO FILHO, LUCIANO DIAS DE 

LACERDA, JOÃO PEDRO DE BRITO FILHO, JOSEFINA CLEMENTE 

ANDRADE, LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES, MARINA LEÃO DE 

CAMPOS, JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA, LEILLA BORGES DE 

LACERDA, ONEIDE SIQUEIRA GONÇALVES NUNES, WANIA PATRICIA 

FERNANDES DE CAMPOS CONCEIÇÃO, WALMIR CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTE 

ALBUQUERQUE - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863217 Nr: 4197-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON CARLOS DE BARROS, ALINE GOMES POUSO, 

BENEDITA YARA SILVA DE JESUS, CLAUDIA CRISTINA FERREIRA 

CARVALHO, BENEDITO GONÇALINO DA COSTA, ANA BENTA DE 

ARRUDA, ERMELINDA NATIVIDADE DOS SANTOS, EDMUNDO LUCAS DA 

SILVA, DALVA DO CARMO FERREIRA, GIVANETE ALVES DA SILVA, 

FRANCISCO JOÃO EVANGELISTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043420 Nr: 43221-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DE LARA LEONCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

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

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445682 Nr: 20219-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- PROC FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos coma finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da petição retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 811213 Nr: 17701-14.2013.811.0041

 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: DANILO DE ALMEIDA MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, etc.

Intime-se o embargados para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos (fls. 194/200), nos termos do 

art. 1023, § 2º do CPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1031153 Nr: 37325-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDIN E SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DO ISSQN DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para ratificar a 

liminar deferida e determinar ao impetrado que se abstenha de impedir o 

acesso da impetrante ao sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas 
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(ISSQN) em decorrência de eventuais pendências fiscais. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM ANÁLISE DO MÉRITO o presente 

processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. Com fundamento 

no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do 

prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior 

Instância, em vista do reexame necessário de sentença. Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 956741 Nr: 3428-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADERAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO 

LTDA ME, IRECE ORCHEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 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, cessando a eficácia da liminar 

deferida às 32/34-v, conforme prevê o art. 309, III, do CPC. Encaminhe-se 

cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário. 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036766-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARIANO CORDEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO(A))

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS OAB - MT13562/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM 

PEDIDO DE LIMINAR impetrado por JOEL MARIANO CORDEIRO em face do 

DIRETOR DO DETRAN/MT. A Impetrante requer, por meio deste mandamus, 

que a autoridade coatora desobrigue a Impetrante de arcar com todos os 

débitos existentes em seu nome perante o DETRAN/MT e SEFAZ/MT, 

anulando-se todas as infrações de trânsito referentes ao veículo 

CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE, motor 2.8., 4x4, ano 2006/2007, 

diesel, cor branca, placa KAH-6938, bem como restitua toda a pontuação 

retirada de sua Carteira Nacional de Habilitação. O Impetrante relata, em 

síntese, que, em razão da ação de nº 1324-73.2005.811.0032, o bem em 

questão, encontra-se desde 2013, penhorado e na posse de um 

depositário nomeado naqueles autos. Dessa forma, os débitos descritos 

na inicial foram cometidos quando o bem se encontrava na posse do 

depositário, razão pela qual a cobrança em seu nome seria indevida. Com 

a inicial juntou documentos. A ação foi iniciada distribuída perante o Juízo 

da comarca de Rosário Oeste, porém em razão de figurar no polo passivo 

o senhor Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, houve 

declínio em favor do TJ/MT. Na decisão de fls. 136/141, o TJ/MT indeferiu a 

segurança em relação ao Secretário de Estado de Fazenda e determinou a 

remessa dos autos à primeira instância, em razão da competência em 

relação ao Diretor do DETRAN. Os autos foram distribuídos por sorteio a 

este Juízo em 24/10/2018. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança 

tem por finalidade proteger direito líquido e certo de seu autor, afrontado 

por ato, ilegal ou abusivo, emanado de autoridade. Assim, para que se 

possa falar em violação ou ameaça de violação a direito líquido e certo, o 

justo receio há de ser evidente, o que se dá por meio da prova 

pré-constituída. No caso vertente, o impetrante alega que a cobrança das 

multas e débitos fiscais junto à SEFAZ/MT são indevidos e devem ser 

declarados nulos por terem sido gerados quando o bem encontrava-se em 

posse de depositário fiel nomeado judicialmente. Em que pese a relevância 

dos seus argumentos, entendo, todavia, que para verificação dos fatos 

arguidos pela parte é necessária a dilação probatória nestes autos, o que 

é inviável em sede de mandado de segurança. Os precedentes do E. TJMT 

são nesse mesmo sentido (sem os grifos no original): AGRAVO INTERNO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO -MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - INEXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Tratando-se de mandado de segurança, necessária a 

verificação do atendimento dos requisitos de violação ou ameaça a direito 

líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. 

Assim, para que a segurança vindicada seja concedida torna-se 

imprescindível que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja 

comprovado de plano por documento inequívoco, porquanto nesta via 

estreita não se admite a dilação probatória, haja vista que a cognição na 

ação mandamental é plena e exauriente de acordo com a prova produzida. 

Por consequência, ausente a prova pré-constituída não há se falar em 

demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser protegido. 

(TJ/MT. Agravo Interno nº 42527/2017. Data de julgamento: 20/02/2018. 

Rel. Des. José Zuquim Nogueira). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 

QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a demonstração de plano 

do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a 

petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito 

alegado. Configurado, na espécie, a necessidade de dilação probatória, 

impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem 

resolução de mérito. (TJ/MT. Apelação nº 150593/2015. Data de 

julgamento: 30/10/2017. Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro). Diante da 

constatação da inadequação da via eleita pela impetrante, o indeferimento 

da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem análise 

do mérito é medida que se impõe para o caso vertente. Isso posto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 10, da Lei n. 

12.016/09 e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso I, do artigo 267, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e nem honorários. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023565-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOUZA DE CURSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (IMPETRADO)

CoordenadorIA de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de 

Fazenda/CGP - SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCEL 

SOUZA DE CURSI contra ato dito coator praticado pelo COORDENADOR 

DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA/CGP - SEFAZ, objetivando a concessão da segurança para que 

seja determinada à autoridade coatora que se abstenha de efetuar 

quaisquer descontos, reduções ou retenções em sua remuneração fixa 

ou variável em razão de estar segregado cautelarmente ou respondendo a 
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processo administrativo ou judicial sem decisão definitiva, bem como, para 

que proceda ao recálculo e pagamento de valores indevidamente 

descontados a partir de 15/09/2015. Relata o Impetrante que vem sofrendo 

mensalmente a redução indevida de sua remuneração e a integral 

supressão de remuneração variável desde 15/09/2015, com base na 

instauração de processo administrativo e judicial inconclusos. Conta que 

em casos paralelos ao seu não houve redução ou supressão salarial e 

que não existe nenhuma decisão administrativa ou judicial nos processos 

onde está sendo acusado/investigado de ter cometido supostas 

irregularidades ou infrações penais. Informa que a remuneração do cargo 

de fiscal de tributos possui uma parcela fixa (subsídios) e outra variável 

em função da arrecadação e metas alcançadas pelo servidor no 

desempenhos das atribuições do cargo, e que está sendo privado do 

valor integral da remuneração variável (verba indenizatória do Grupo TAF) 

além do desconto irregular de 1/3 de sua remuneração fixa. Argumenta 

que os descontos importam em perda remuneratória de 60% (sessenta 

por cento), e que em outros meses chegou a 90% (noventa por cento). 

Sustenta que desde novembro/2015 vem tentando resolver a questão 

administrativamente, porém sem sucesso, e que em negativa a um dos 

requerimentos administrativos, foi juntado o extrato dos valores retidos 

indevidamente, que totalizam R$ 45.164,76 (quarenta e cinco mil cento e 

sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Pondera que as 

deduções são indevidas e que faz jus ao recebimento de sua 

remuneração integral durante o afastamento das funções públicas para 

responder aos processos. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

14/80. Postergada a análise da liminar para após a autoridade coatora 

prestar informações (ID 5032792). Intimado a pagar as diligências, o 

Impetrante pugnou pela gratuidade de justiça ID 5524493, a qual foi 

indeferida (ID 12630838). O Estado de Mato Grosso se manifestou às fls. 

177/184 e encartou informações às fls. 188/230. O Impetrante impugnou 

as informações do Impetrado às fls. 232/269. Parecer do Ministério Público 

Estadual às fls. 274/279, manifestando pela denegação da segurança. É o 

relatório. Decido. Conforme mencionado no relatório, pretende o Impetrante 

que a autoridade coatora se abstenha de efetuar quaisquer descontos, 

reduções ou retenções em sua remuneração fixa ou variável em razão de 

estar segregado cautelarmente ou respondendo a processo administrativo 

ou judicial sem decisão definitiva, bem como o pagamento retroativo dos 

valores indevidamente descontados. O mandado de segurança é a ação 

constitucional cabível para aqueles que de alguma forma sentem que seus 

direitos líquidos e certos estejam sendo violados por ato de autoridade 

coatora. É o que se infere da Constituição, art. 5º, LXIX: LXIX - 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

Alega o Impetrante que a redução de vencimentos aplicada a servidores 

públicos afastados de suas funções é ilegal e inconstitucional, uma vez 

que fere o princípio da presunção de inocência, e que nesse sentido seria 

incabível a aplicação do art. 64, III da Lei Complementar nº 04/90. Tal 

matéria já foi analisada pelo Tribunal Pleno do E. TJMT através do Incidente 

de Arguição de Inconstitucionalidade nº 26286/2016, em que foi 

reconhecida a inconstitucionalidade do inciso III do art. 64 da LC nº 04/90 

tendo em vista que afronta os princípios constitucionais da presunção de 

inocência e da irredutibilidade de vencimentos, vejamos: “INCIDENTE DE 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO III, DO ARTIGO 64 DA 

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 - REDUÇÃO DE 1/3 DA 

REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE - 

INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO - ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 

Artigo 64, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 - Redução de 

1/3 da remuneração do servidor público estadual afastado por motivo de 

prisão preventiva. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade do dispositivo. 

Arguição procedente.” (ArgInc 26286/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/05/2016, Publicado no DJE 

19/05/2016) Em decisão recente, o nosso egrégio Tribunal de Justiça se 

manifestou no mesmo sentido: MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 

1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – PRISÃO 

PREVENTIVA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE 

REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E 

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5º, LVII E 37, XV DA 

CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A redução de vencimentos 

de servidores públicos processados criminalmente e recolhidos 

cautelarmente ao cárcere colide com o disposto nos artigos 5º, LVII, e 37, 

XV, do Texto Constitucional, que abrigam, respectivamente, os princípios 

da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Logo, 

diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 64, inciso III, 

da Lei Complementar Estadual nº. 04/1990 pelo Pleno deste Sodalício, a 

concessão da segurança é medida que se impõe, visando ao 

restabelecimento, na sua integralidade, dos vencimentos dos servidores 

presos cautelarmente. (MS 140085/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 

09/05/2018) Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 64, III da LC nº 

04/90, deve ser suspensa a redução salarial de 1/3 dos vencimentos do 

Impetrante. No que tange à suposta supressão da verba indenizatória, 

vale tecer algumas considerações. Assim dispõe a Lei Complementar nº 

79/2000: Art. 2° Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e 

Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados 

através de subsídio em parcela única. (Nova redação dada pela LC 

169/04) § 1° Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo 

exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com 

supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da 

Constituição Federal. (Acrescentado pela LC 169/04) § 2º A verba de que 

trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no caput, será 

paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação 

Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na 

Secretaria de Estado Fazenda, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), para os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos Estaduais. § 3º A verba 

indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF – Tributação, 

Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação 

estadual, na forma e nas condições especificadas em decreto do Poder 

Executivo Estadual. § 4º Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos 

os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o 

desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, 

dentro do Estado, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba 

indenizatória de que trata o § 2º deste artigo. (Acrescentado pela LC 

169/04) § 5º Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem 

as Ordens de Serviço emitidas pela Administração Tributária não terão 

direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar. 

(Acrescentado pela LC 169/04) (...) § 16 A forma de aferição do 

desempenho individual do servidor, será regulamentada em Decreto do 

Poder Executivo Estadual. (Acrescentado pela LC 234/05) Nota-se que a 

verba indenizatória estaria condicionada ao desempenho individual de 

cada servidor beneficiado e ao exercício de suas atividades. O Decreto nº 

1.949/2013 estabeleceu condições para o pagamento de verba 

indenizatória aos servidores do Grupo TAF em férias, licenças 

maternidade, à adotante, paternidade e para tratamento da própria saúde 

até dois anos, vejamos: “Art. 1º Fica acrescentado o § 8º ao artigo 5º do 

Decreto nº 7.008, de 09 de fevereiro de 2006, com o seguinte teor: "Art. 

5º § 8º Não se aplica o disposto no inciso I do §2º deste artigo, quanto ao 

previsto no inciso I e alíneas "a" e "b" do inciso VIII do artigo 129 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, quando cumulativamente 

adimplidas as seguintes condições: I – alcance da nota mínima a que se 

refere a alínea "e" do §4º do artigo 6º e atendimento ao disposto no §6º do 

artigo 5º deste diploma legal; II – duração igual ao fracionamento a que se 

refere o §5º do artigo 97 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 

1990, desde que observado o intervalo mínimo de cento e vinte dias entre 

a primeira e a segunda fração; III – não ter sido nos últimos vinte e quatro 

meses incurso em qualquer das hipóteses do artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990 e observado o limite de um 

terço dos servidores lotados na respectiva unidade administrativa. De 

igual forma o Decreto nº 2.592/2014 na redação dada ao parágrafo 9º, do 

art. 5º do Decreto nº 7.008/06, estabelecendo requisitos para o 

pagamento da referida verba aos servidores em gozo de licença prêmio: 

“Art. 5º (...) (...) § 9° Também não se aplica o disposto no inciso I do § 2° 

deste artigo em relação à hipótese prevista na alínea d do inciso VIII do 

caput do artigo 129 da Lei Complementar n° 4, de 15 de outubro de 1990, 

desde que atendidas as seguintes condições: I – o período de fruição do 

benefício, cumulativamente: a) não seja superior a 30 (trinta) dias 

consecutivos; b) em cada exercício financeiro, não seja superior a 60 

(sessenta) dias; c) o intervalo entre o término de um período de fruição e o 
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início do seguinte seja superior a 30 (trinta) dias; d) quando somado com o 

período de fruição do benefício de que trata o inciso I do artigo 129 da Lei 

Complementar n° 4, de 15 de outubro de 1990, no total: 1) não seja 

superior a 30 (trinta) dias consecutivos; 2) em cada exercício financeiro, 

não seja superior a 60 (sessenta) dias; 3) haja um intervalo entre o 

término de um período de fruição de um evento e o início do seguinte de, 

pelo menos, 30 (trinta) dias; II – seja respeitada, na concessão da fruição 

do benefício, em cada período, a manutenção do limite mínimo de 2/3 (dois 

terços) da força-trabalho, na unidade fazendária de lotação do servidor; III 

– ressalvado o preconizado nos incisos deste parágrafo, seja atendido o 

disposto no inciso I e na primeira parte do inciso III do § 8° deste artigo." 

Apesar de o Impetrante não ter mencionado em sua inicial, dos 

documentos acostados aos autos, inclusive dos requerimentos 

administrativos trazidos pela autoridade coatora, verifica-se que 

inicialmente o Impetrante havia solicitado gozo de férias e licenças prêmio, 

e que posteriormente havia sido preso cautelarmente. Ocorre que, o 

Impetrante já estaria em gozo de férias e licença prêmio quando foi 

segregado, o que importou na suspensão do pagamento da verba 

indenizatória em razão de haver ultrapassado o período superior previsto 

o Decreto nº 7.008/06 acima mencionado. Com efeito, o referido decreto 

não faz previsão de pagamento ou de manutenção de pagamento quando 

do afastamento do servidor por motivo de prisão, todavia se 

considerarmos a natureza da verba indenizatória, que seria destinada a 

cobrir gastos com diárias, ajuda de transporte e passagens no 

desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, se 

o servidor não está no exercício de suas funções, entendo que incabível o 

pagamento da verba indenizatória, sob pena de desvirtuamento de seu 

caráter indenizatório. É importante salientar que este juízo já decidiu no 

sentido de não ser possível estender a verba indenizatória aos servidores 

aposentados do Grupo TAF, justamente por entender que a verba seria 

devida aos servidores ativos no exercício de suas funções. Com relação 

ao requerimento de cálculo e pagamento dos valores indevidamente 

descontados, a via estreita do mandado de segurança não comporta 

dilação probatória e pagamento de valores, razão pela qual neste ponto o 

pedido também não comporta provimento. Por todo o exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, para determinar que o órgão 

estadual se abstenha de realizar o desconto de 1/3 (um terço) da 

remuneração do Impetrante baseado nas hipóteses do art. 64, III, da LC nº 

04/90, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, ficando prejudicada a análise da liminar. Comunique-se, incontinenti 

a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências 

necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental. 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. AGAMENOM ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011969-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por FABRÍCIO JUNIOR 

DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando o 

recebimento de horas extras com os seus devido reflexos do período não 

prescrito (de 2007 a 2015) das horas que ultrapassarem 120h (cento e 

vinte horas) mensais ou subsidiariamente, da carga horária que 

ultrapassar 200h (duzentas horas) mensais. Conta o Requerente que é 

servidor público estadual integrante do Grupo TAF, e que presta seus 

serviços em regime de escala, com jornada de 10 (dez) dias de trabalho 

sem intervalos por 20 (vinte) dias de descanso, nos postos fiscais de 

divisa interestaduais. Alega que sua jornada de trabalho é de 40 

(quarenta) horas semanais, conforme prevê o art. 10 da LC nº 79/2000. 

Argumenta que o ato normativo que regulamenta a forma de execução da 

carga horária estipulou o cumprimento de 120 (cento e vinte) horas 

mensais, porém cumpre a jornada efetiva de 240 (duzentos e quarenta) 

horas mensais, ou seja, está laborando 120 (cento e vinte) horas a mais 

do que é determinado no art. 1º, §2º da Portaria nº 70/99/SEFAZ-MT e 40 

(quarenta) horas a mais se comparada com a lei que prevê o cumprimento 

de 200 (duzentas) horas mensais, configurando o labor extraordinário. 

Pondera que o adicional noturno deve refletir sobre o valor das horas 

extras prestadas, conforme entendimento do E. TJMT. Requer a 

condenação do Requerido ao pagamento do valor relativo às horas extras 

respeitada a prescrição quinquenal das horas que ultrapassarem 120h 

(cento e vinte horas) mensais ou subsidiariamente, da carga horária que 

ultrapassar 200h (duzentas horas) mensais, solicitando ainda que o 

Requerido seja intimado a apresentar as suas fichas financeiras de 2007 

a 2014. Com a inicial vieram os documentos de fls. 29/120. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 127/139. Resposta à 

contestação às fls. 143/155. Intimados a especificar provas, a parte 

autora requereu a produção de prova testemunhal (fl. 160). O Requerente 

juntou documentos às fls. 164/266. Parecer do Ministério Público às fls. 

270/272, manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção 

ministerial diante da ausência de interesse público. É o relatório. Decido. 

Antes de adentrar ao mérito, passo a análise das preliminares levantadas 

pelo Requerido em sede de contestação. Preliminarmente o Requerido 

impugna a gratuidade de justiça concedida ao Requerente, tendo em vista 

que seu subsídio no mês de julho/2016 corresponde à quantia de R$ 

17.259,77 (dezessete mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e 

sete centavos), que com os descontos corresponde à quantia líquida de 

R$ 10.520,44 (dez mil quinhentos e vinte reais e quarenta e quatro 

centavos), e que com essa quantia mensal não pode ser considerado 

hipossuficiente, requerendo para tanto, a revogação da gratuidade. Pois 

bem, a interpretação do art. 99, do CPC, é de que a simples declaração de 

hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa natural (§3º). 

Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é possível ao 

magistrado indeferi-la (§2º). No caso vertente, o requerente é agente 

fiscal de tributos, e conforme o documento de fl. 33 recebe em média o 

valor líquido de R$ 11.919,56 (onze mil novecentos e dezenove reais e 

cinquenta e seis centavos). Na resposta à contestação, o Requerente 

obteve a oportunidade de se manifestar acerca do pedido de revogação 

da gratuidade de justiça, podendo demonstrar e comprovar os motivos 

pelos quais seria hipossuficiente e não teria condições de arcar com os 

custos da presente ação e não o fez. O valor dos proventos para a 

graduação do autor é muito superior à média do trabalhador brasileiro e 

demonstra sua plena possibilidade em arcar com as custas processuais 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família, razão pela qual acolho a 

impugnação e revogo a gratuidade de justiça concedida à fl. 121. Alega 

ainda a preliminar de prescrição quinquenal, uma vez que o Requerente 

ajuizou a ação após o transcurso de mais de 5 (cinco) anos dos fatos 

narrados na exordial. Inicialmente cabe destacar que nos termos do 

Decreto-Lei n.º 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos as ações, 

mesmo nas de indenização, contra a Fazenda Pública, devendo tal prazo 

contar do ato que violar direito. A prescrição quinquenal abrange as 

dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, 

criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer 

contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, 

bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos. Sobre o 

prazo, mister colacionar julgado nesse sentido: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO. HOMÔNIMO. INDENIZAÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. QUESTÃO DECIDIDA 

SOB O RITO DOS REPETITIVOS. CONSECTÁRIOS DA MORA. MATÉRIA 

PRECLUSA. 1. No julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do 

art. 543-C do Código de Processo Civil, esta Corte firmou entendimento no 

sentido de que nas ações de indenização contra a Fazenda Pública, o 

prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/32. 2. No que respeita aos consectários da mora, seja o termo 

inicial da incidência dos juros, seja o índice a ser utilizado para fixação dos 

juros e da correção monetária, verifica-se estar a matéria preclusa, pois 

não suscitada pela União em apelação, não sendo hipótese de reexame 

necessário. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1331703 RS 

2012/0134908-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 
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12/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2013). 

Aplica-se ao caso o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, in verbis: “Art. 3º 

Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto.” Observa-se que o 

Requerente ingressou com a ação em 26/07/2016, em razão disso 

levando-se em consideração o Decreto nº 20.910/1932, ressai dos autos 

que os valores pleiteados anteriores 26/07/2011 estão prescritos, pois 

uma vez contados da data do fato gerador de cada período até a 

interposição deste feito, decorreram mais de 05 (cinco) anos. Entretanto, 

os períodos compreendidos entre 26/07/2011 a 26/07/2016 – há de ser 

analisado o direito vindicado, uma vez não constatada a prescrição. 

Sendo assim, há de ser acolhida em parte a preliminar de prescrição 

alegada pelo Requerido, no que concerne aos períodos compreendidos 

até 25/07/2011. Superadas as preliminares, nos termos do art. 355, I do 

CPC, indefiro a produção de prova testemunhal e passo a análise do 

mérito, uma vez que a matéria abordada é exclusivamente de direito. 

Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente o recebimento 

de horas extras e o reflexo do adicional noturno e das demais verbas em 

razão do regime de plantão exercido que ultrapassa a jornada prevista na 

Lei Complementar nº 79/2000. Vejamos o que disciplina a Lei 

Complementar nº 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do 

Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato 

Grosso: Art.10 O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 

40 (quarenta) horas semanais. Parágrafo único A forma de execução da 

carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder 

Executivo. Da leitura do dispositivo acima mencionado, nota-se que o 

regime de trabalho dos integrantes do Grupo TAF não poderia ultrapassar 

160 (cento e sessenta) horas mensais. Analisando os autos e os 

documentos acostados, observa-se que o Requerente trouxe algumas 

escalas de plantão correspondentes aos anos de 2010 a 2016 (fls. 

35/106), porém tais documentos tratam-se de ordens de serviço sem a 

assinatura dos responsáveis legais, não comprovando que o Requerente 

efetivamente cumpriu a escala determinada e nem a sua frequência, uma 

vez que ausentes os cartões de ponto com horários de entrada e saída. 

Sem o documento que registra os efetivos horários de labor do 

Requerente, bem como a comprovação de cumprimento da escala 

determinada, não há como aferir a ocorrência de horas extras, pois estão 

não podem ser presumidas. O Código de Processo Civil estabelece em seu 

inciso I do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da 

prova é da parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS E DESCANSO 

SEMANAL REMUNERADO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, 

DO CPC) – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E 

NÃO PAGO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A não 

comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a 

improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus 

probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, 

do CPC. (Ap 93227/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

13/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016) Ademais, conforme mencionado 

pelo Requerido em sua contestação, os fiscais integrantes do Grupo TAF 

são submetidos a uma sistemática própria da categoria dada às 

peculiaridades da função, e por esta razão, o parágrafo único do art. 10 

da Lei 79/2000 conferiu ao Poder Executivo regulamentar a forma de 

execução da carga horária desta categoria. Sendo assim, em razão da 

flexibilidade da carga horária, os fiscais são submetidos a turnos de 

revezamento, conforme o disposto na Portaria nº 199/2008-SEFAZ e 

Portaria Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014, vejamos: Portaria nº 

199/2008-SEFAZ Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas 

Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, 

que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades 

Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, 

facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a 

análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, 

mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso 

ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda 

de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela 

Port. 227/12) Portaria Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014 Art. 1º As 

atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – 

Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades 

Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos 

de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas 

semanais. § 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos 

de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para 

compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência 

onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e 

oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção 

entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de 

trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na 

legislação vigente. § 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em 

cada turno de 24(vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá 

cumprir os seguintes intervalos de descanso: I – um intervalo de 1h e 30m 

para almoço; II – um intervalo de 1h e 30m para jantar; III – um intervalo de 

6 horas para descanso noturno. Da análise dos dispositivos acima 

mencionados, respeitados os intervalos de descanso, a suposta 

ocorrência de horas extras ou o não cumprimento dos intervalos citados, 

devem ser comprovados pela parte autora, o que não ocorreu in casu. 

Portanto, não sendo possível comprovar o cumprimento efetivo das 

escalas de plantão tal como alegado pelo Requerente ou o 

descumprimento dos intervalos de descanso determinado pela Portaria 

Conjunta nº 12/SARP/SAAF/2014, não há como verificar a ocorrência de 

horas extras. Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos. Tendo em vista que a gratuidade de justiça anteriormente 

concedida foi revogada nesta sentença, 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. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037506-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES ajuizou a presente 

AÇÃO ORDINÁRIA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação 

de que é pensionista do mesmo e que sofreu prejuízos financeiros, uma 

vez que, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, o Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a 

Requerente, que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que os 

servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Desse modo, busca por meio do presente feito, a 

condenação do Requerido para incorporar à sua remuneração, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo 

ainda sobre todas as verbas recebidas que compõem a sua remuneração. 

Com a inicial juntou documentos Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação tempestiva ao ID. 12221555 com preliminar de 

prescrição. Com a contestação juntou documentos. Impugnação à 

contestação ao ID. 12721747. As partes foram intimadas sobre provas e 

requereram a produção de prova pericial. Ouvido o Ministério Público, este 

entendeu desnecessária a sua intervenção na lide. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A matéria debatida nos autos é unicamente de 

direito, não havendo necessidade de dilação probatória, comportando o 

julgamento antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, razão 

pela qual indefiro a prova pericial requerida pelas partes, as quais se 

mostraria necessária apenas na fase de liquidação, em caso de 

procedência do pedido. Inicio a análise pela preliminar levantada pelo 

Requerido, qual seja a 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 
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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, a 

requerente é pensionista de Geraldo Roque das Neves, o qual foi servidor 

público do requerido, integrando a carreira dos profissionais da perícia 

oficial e identificação técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT. É 

sabido que tal carreira foi reestruturada por meio da Lei 8.321/2005, 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 2005), com a instituição do subsídio. Esse, 

portanto, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal 

Federal é o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito a 

diferença da URV. Se com a implantação do referido Plano de Cargos, 

persistiram diferenças a serem apuradas, estas estariam prescritas, vez 

que entre a distribuição do presente feito em 2017 e a data em que a Leis 

de estruturação/reestruturação passaram a vigorar (2005), transcorreu 

lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação 

reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo entre a 

distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação da 

carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, 

CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS 

EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS 

RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM 

VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes 

da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2017, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006010-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(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. Intime-se 

o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada pelo 

Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003948-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE RIBEIRO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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. Intime-se 

o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada pelo 

Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008258-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA MARIA VITORIO DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (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. Intime-se 

o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada pelo 

Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1021354-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICACIO ALEXANDRE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA OAB - MT10534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

rogério luiz gallo (EXECUTADO)

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (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. Intime-se 

NOVAMENTE a parte Requerente para sanar a falha que obsta o regular 

andamento do feito, procedendo ao recolhimento da primeira parcela das 

custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, 

sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo 

Civil).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004153-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO NUNES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-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: Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados. No 

mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos autos 

cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 6.528/94 

e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado acerca 

da correção da URV. Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano 

de 1994, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos autos os 

holerites de janeiro a dezembro do referido ano, a fim de verificar a 

ocorrência de eventual pagamento referente às diferenças reclamadas. 

Após, conclusos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006067-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-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: Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados. No 

mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos autos 

cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 6.528/94 

e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado acerca 

da correção da URV. Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano 

de 1994, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos autos os 

holerites de janeiro a dezembro do referido ano, a fim de verificar a 

ocorrência de eventual pagamento referente às diferenças reclamadas. 

Após, conclusos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007816-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-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 
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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: Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os pareceres e 

documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados. No mesmo prazo, 

determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos autos cópia da 

Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 6.528/94 e cópia 

do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado acerca da 

correção da URV. Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 

1994, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos autos os 

holerites de janeiro a dezembro do referido ano, a fim de verificar a 

ocorrência de eventual pagamento referente às diferenças reclamadas. 

Após, conclusos. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021042-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE COUTINHO ELOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Defiro 

pleito ao ID. 15496570, concedendo prazo de 30 dias para a parte 

requerente cumpra o despacho ID. 14157397. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES CHIQUITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/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: Vistos. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados, 

ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos dos 

holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual pagamento 

referente às diferenças reclamadas.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504936-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA DE MORAES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (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. Intime-se 

o Liquidante para se manifestar acerca da defesa apresentada pelo 

Estado de Mato Grosso, para tanto consigno prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003357-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA LEITE LIBANORI (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 retorno dos autos da 2ª Instância e 

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

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005322-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

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

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011394-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DIAS DA CONCEICAO MELOS (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)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

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

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036962-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON MINEIRO DE ARAUJO (AUTOR(A))

RODRIGO ISOTON DA SILVA (AUTOR(A))

APARECIDO CLAUDINEI RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

AELSO GAUDIE LEI DODO (AUTOR(A))

JERSON AUGUSTO MOMBERGUE FERERINE (AUTOR(A))

CARLOS NORBERTO DA SILVA NETO (AUTOR(A))

GLAUCIA APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

BRENO ANTONIO FREITAS LEMES (AUTOR(A))

IZABELLA CRISTINA MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

WELLINGTON BISPO NUNES (AUTOR(A))

NELIO NAZARETH ORMOND DA SILVA (AUTOR(A))

DOUGLAS CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)
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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. Faculto a 

parte Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando corretamente o valor da causa, atentando-se que o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico que o 

Requerente pretende auferir com a demanda que também deverá ser 

previamente calculada (simples cálculo).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036959-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI RODRIGUES NOVAES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-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: Vistos. Faculto a 

parte Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando corretamente o valor da causa, atentando-se que o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico que o 

Requerente pretende auferir com a demanda que também deverá ser 

previamente calculada (simples cálculo).

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo, em Cuiabá- MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036708-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DE OLIVEIRA HENRIQUE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORA DE PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DA MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cumpra-se o disposto no art. 7º, inciso II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, 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).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037050-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA E FREZADORA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES OAB - MT20532/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: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002572-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA OAB - MT15769/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(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. Determino ao Requerente a emenda 

da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte aos autos 

cópia integral do edital do certame, sob pena de lhe ser aplicado o 

disposto no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012764-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

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: 

1012764-65.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JESUS DOS SANTOS DA SILVA 
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RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ Vistos. Tendo 

em conta a juntada do laudo pericial, determino que: 1. INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem acerca dos novos documentos, e para tanto, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias. 2. Colha-se o parecer ministerial. 3. 

Após, façam-me os autos conclusos para a prolação da sentença. P.R.I. 

Cuiabá, 30 de outubro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020149-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE PAULA (AUTOR(A))

Outros (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/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: 1009251-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSIAN CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO 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: 1030060-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERMINO BACCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT0023046A-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002213-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MELLO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002213-94.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ALEXSANDRO MELLO DA SILVA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Intimem-se 

as partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o 

depósito, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do 

expert. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023467-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEDEVAN COELHO BORGES OAB - MT21191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

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: 

1023467-26.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ADEILDO RIBEIRO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o 

depósito, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do 

expert. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001915-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MIGUEL DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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: 

1001915-57.2018.8.11.0001 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SILVIA 

MIGUEL DA COSTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE CUIABÁ 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Silvia Miguel da Costa em 

face do Município de Cuiabá. No id. 14709928, despacho remetendo os 

autos a distribuição a uma das varas fazendárias desta urbe, em vista do 

endereçamento da apontado na peça vestibular, no entanto não houve 

análise quanto a incompetência absoluta deste juízo para processar a 

presente demanda em relação ao valor da causa. O valor atribuído à 

causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A petição inicial veio instruída 

com documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os elementos identificadores da ação, em especial, o 

valor da causa, a natureza das partes e a matéria analisada, entendo que 

compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar o 

presente feito, ante a competência absoluta prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. (...) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” Consoante se observa 
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da dicção do artigo supracitado, o legislador valeu-se da tipicidade aberta 

para delimitar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as “causas 

cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Com 

efeito, além do critério econômico previsto no caput do artigo supracitado, 

o legislador cuidou de elencar expressamente as matérias que escapam 

ao âmbito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

moldes do rol contido no § 1º do art. 2º. Por fim, a última delimitação 

imposta pelo legislador diz respeito à natureza jurídica das partes, contida 

no art. 5º da Lei nº 12.153/09. Registro, por oportuno, que a resolução do 

caso em apreço envolve, em tese, apenas matéria de direito e, 

possivelmente, a produção de prova documental ou testemunhal, não 

exigindo a produção de provas complexas. Não obstante, embora inserido 

no microssistema dos Juizados Especiais, o Juizado Especial da Fazenda 

Pública possui regras peculiares, previstas em lei própria, que admite a 

produção de provas complexas. Por força das normas postas na Lei nº 

9.099/90, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais 

não admitem a produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito 

de que o Juizado Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo 

procedimento. Tal conclusão é equivocada, pois embora os Juizados 

Especiais Federais e os Juizados Especiais da Fazenda Pública também 

integrem o microssistema dos Juizados Especiais, estes são regidos por 

leis próprias, com peculiaridades específicas e competência absoluta, 

admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de competência 

dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o julgamento das 

causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou no sentido de que a aferição dos contornos dessa expressão 

indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador ordinário, sendo 

tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A propósito do tema, o 

seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição de 

sua competência: exigência de lei federal. 1. Os critérios de identificação 

das "causas cíveis de menor complexidade" e dos "crimes de menor 

potencial ofensivo", a serem confiados aos Juizados Especiais, constitui 

matéria de Direito Processual, da competência legislativa privativa da 

União. 2. Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais e os 

juizados de pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, 

Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição, que 

outorga competência concorrente ao Estado-membro para legislar sobre o 

processo perante os últimos. 3. Conseqüente plausibilidade da alegação 

de inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal 9.099, 

outorga competência a juizados especiais, já afirmada em casos 

concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 

75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.” (ADI 1807 MC, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01913-01 PP-00052) 

Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no § 4º do 

art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem 

ser utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo trecho do 

elucidativo voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 753.444/RJ, onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 

12.153/2009 possui dois parâmetros – valor e matéria – para que uma 

ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 

Existem apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e 

matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada à necessidade ou não 

de perícia.” Referido julgado restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 

2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que 

uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não 

influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda 

Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. 

Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, 

DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis para registrar que, em 

pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não 

encontrei, até a presente data, qualquer acordão que afirme o contrário do 

paradigma supracitado, ou seja, que a complexidade da matéria ou prova 

seja elemento delimitador da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 12.153/09. Acerca do tema, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla, no rol exemplificativo contido em seu art. 1º, § 1º, incisos I, II e 

IX, a competência deste para processar e julgar causas desta natureza, 

senão vejamos: “Art. 1º As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 

22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e 

outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência 

de propriedade de veículos automotores terrestres; (...) IX – anulatórias, 

declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;” 

Cabe rememorar que ao regulamentar a Lei nº 12.153/09, o Tribunal de 

Justiça deve ater-se aos critérios nela elencados, não podendo inovar ou 

extrapolar os limites contidos na norma de regência. Portanto, 

considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, que as partes atendem aos requisitos previstos no art. 5º da Lei 

nº 12.153/09, e que a matéria em apreço não se insere nas vedações 

contidas no § 1º do artigo 2º da referida lei, impõe-se o declínio da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono 

o seguinte precedente jurisprudencial: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BAIXA OU TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO AJUIZADA 

CONTRA AUTARQUIA EM LITISCONSÓRCIO COM PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PRIVADO. LEI Nº 12.153/09. RESOLUÇÃO Nº 925/2012-COMAG. 

Excetuadas as situações previstas em lei, o critério que define a 

competência é o valor da causa, sendo ela absoluta para os Juizados 

Especiais de Fazenda Pública, instalados em todo o Estado a partir da 

Resolução nº 925/2012-COMAG, Tratando-se de ação ajuizada contra 

ente público, de valor inferior a 60 salários mínimos, e não se incluindo em 

uma das causas excludentes de competência previstas na Lei nº 

12.153/2009, deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Não há impedimento legal de processamento de ação em JEF na qual 

constem como litisconsortes passivos pessoas físicas ou jurídicas além 

daquelas elencadas no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/09. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.” (Conflito de 

Competência Nº 70069809408, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

29/06/2016) Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o 

processamento e julgamento de causas que demandavam a produção de 

provas ou a análise de matérias complexas perante as Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, filio-me ao sólido precedente do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como aos demais precedentes 

jurisprudenciais citados, que, à saciedade, confirmam que a complexidade 

da matéria ou prova não são critérios delimitadores de competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, demonstrando que compete a este 

processar e julgar a ação ordinária ajuizada por particular em face do ente 

estatal, nos casos em que os elementos identificadores da ação se 

amoldem aos preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e 

julgar o feito, razão pela qual declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a 

remessa dos autos ao juízo competente, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 

3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855574 Nr: 57996-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENIL RODRIGUES DE ALMEIDA LINO, ARENILCE DOS 

REIS AKERLEY, CARMEN CINIRA SIQUEIRA LEITE, ISOLINA CARVALHO 

CIZAURRE, IVANIR ARRUDA DIAS, LINDALVA CARVALHO, PEDRO 

CARLOS NOGUEIRA FELIX, LUZIA DE JESUS DE SOUZA, MARISANDRA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041457 Nr: 42266-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALBERTINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859595 Nr: 1426-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, SAMIR PADILHA DE OLIVEIRA - OAB:17.394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA BONI BILIA - 

OAB:OAB/PR 42.674, FABIO RICARDO MORELLI - OAB:OAB/PR 31.310, 

KAYTIANE FRANCEZ DA SILVA - OAB:PR/58.296

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida (via 

DJE), para tomar ciência da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 749874 Nr: 1548-37.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA KAZUE NISHIYAMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN GNOATTO - OAB:5.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ação Ordinária nº 1548-37.2012.811.0041

Requerente: Lídia Kazue Nishiyama

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Lídia Kazue Nishiyama em 

face do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo pagamento das verbas 

rescisórias decorrentes de contrato de trabalho.

 Antecipação de tutela indeferida.

O Requerido contestou a ação às fls. 38/47v.

Impugnação às fls. 48/50.

As partes pugnaram pela produção de prova testemunhal e pericial.

O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua 

intervenção (fls. 54/56).

Ao final, o Requerente pugna pela desistência da ação (fls. 61), não 

obtendo a concordância do Requerido (fls. 64/64v).

Isto posto, considerando a inaplicabilidade do disposto no artigo 3º da Lei 

nº 9.469/97 ao caso concreto, por força da previsão contida no artigo 1º 

da referida norma, homologo a desistência vindicada pela Requerente, 

para que produza seus efeitos legais, julgando extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e providências de estilo.

P.R.I.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 796037 Nr: 2380-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SAÚDE 

E MEIO AMBIENTE DE MT - SISMA, ALZITA LEÃO ORMOND OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA RICARTE - 

OAB:OAB/MT 4.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência superveniente de interesse processual, julgando extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código 

de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (de por cento) do valor 

atualizado da causa, o que faço com supedâneo no art. 85, § 4º, inciso III, 

e § 10º, do CPC.

 Decisão isenta de reexame necessário. Em não havendo a interposição 

de recursos voluntários, após o trânsito em julgado, certifique-se, 

arquivando-se os autos com as baixas e providências de estilo.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1048118 Nr: 45504-98.2015.811.0041

 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: CÉLIA BOTELHO LOBO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, INSTITUTO MUNICIPAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY - OAB:

 Posto isso, prefacialmente, a requerente não faz jus ao restabelecimento 

do benefício pretendido junto ao Regime Próprio da Previdência dos 

Servidores Públicos Municipais.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência.

Certifique-se a ausência de contestação da requerida CUIABÁ-PREV.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 837307 Nr: 42139-07.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE GIL FALCÃO LISBOA, EDNILTON BRANDALISE 

VERAS, FRANCISCO IRISVAN DE SOUZA OLIVEIRA, JOTA MARTINS DE 

SIQUEIRA, JOSE ANTONIO CUNHA LOPES, NILTON ESAKI, SINDICATO 

DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAL DE MT, MARIZA BENEDITA 

VERLANGIERI FERREIRA MENDES FIORENZA, MARCOS AURÉLIO BENETTI, 

SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ação Ordinária nº 42139-07.2013.811.0041

Requerentes: André Gil Falcão Lisboa e Outros

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária proposta por ANDRÉ GIL FALCÃO LISBOA, 

EDNILTON BRANDALISE VERAS, FRANCISCO IRISVAN DE SOUZA 

OLIVEIRA, JOTA MARTINS DE SIQUEIRA, JOSÉ ANTÔNIO CUNHA LOPES, 

NILTON ESAKI, MARCOS AURÉLIO BENETTI, MARIZA BENEDITA 

VERLANGIERI FERREIRA MENDES FIORENZA e SAMUEL DINIZ DE 

OLIVEIRA, assistidos pelo SINDIFISCO – SINDICATO DOS FISCAIS DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando a declaração por sentença judicial do caráter salarial 

da Verba “Indenizatória” instituída pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 

79/2000, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 169/2004, 

reconhecendo os seus reflexos em demais parcelas salariais.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 32/156.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 160/169.

Impugnação à contestação às fls. 170/181.

Sem produção de provas específicas.

O Ministério Público opina pela improcedência dos pedidos (fls. 187/189).

Os Requerentes apresentaram petição de renúncia ao direito em que se 

funda a ação, com a concordância do Requerido em relação ao pedido 

(fls. 191/192).

Isto posto, homologo a renúncia dos Requerentes ao direito em que se 

funda a ação, com fundamento no artigo 487, III, “a”, do Código de 

Processo Civil.

Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais, 

suspendendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Honorários pelas partes, conforme pactuado.

Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado desta decisão e arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de estilo.

P.R.I.

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.: 458334 Nr: 28305-39.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILZA APARECIDA TAQUES MATTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá, 29 de outubro de 

2018PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 372214 Nr: 8956-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

NABILA LUDWIG GUNSCH - OAB:18980, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Acerca da petição e documentos de fls. 312/331, manifeste-se a 

impetrante, em 5 dias, requerendo o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 767804 Nr: 20646-08.2012.811.0041

 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: SUELY GRILLO GUEDES DURÃO

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

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

OAB:10.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Ação Ordinária nº 20646-08.2012.811.0041

Requerente: Suely Grillo Guedes Durão

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos, etc.

 SUELY GRILLO GUEDES DURÃO ajuizou a presente Ação Ordinária em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em suma, a conversão 

de seu tempo de serviço para fins de aposentadoria.

Após regularmente citado, o Requerido contestou a ação, sustentando a 

inexistência do direito alegado e pugnando pela improcedência do pedido.

A Requerente impugnou a contestação, arguindo a revelia do Requerido.

Sem produção de provas específicas.

O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua 

intervenção.

Instada a regularizar a procuração apresentada, a procuradora da 

Requerente informou o falecimento desta, pugnando pela concessão de 

prazo para fins de regularização processual.

Deferido o prazo de 30 dias para regularização processual, este 

transcorreu in albis, conforme certidão de fls. 52.

Isto posto, julgo e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, III e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 401145 Nr: 33860-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTORO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇAO - SEFAZ/MT, SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - PROC. DO ESTADO - OAB:, MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Acerca da petição de fls. 236, manifestem-se a autoridade coatora e o 

Estado de Mato Grosso, em 10 dias.

Após, dê-se vista dos autos ao impetrante, pelo prazo de 5 dias.

Ao final, retornem-me os autos conclusos para novas deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 776853 Nr: 30186-80.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Processo nº 30186-80.2012.811.0041 - Cód. 776853

Requerente: Império Minerações LTDA.

Requerido: Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

e outros.

Vistos e etc.

Diante da assertiva do requerido, fls. 80/81, demonstrando a possibilidade 

de baixa administrativa de veículo a pedido do proprietário, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá-MT, 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.: 797056 Nr: 3425-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEI DA SILVA NUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Ante ao exposto e, por tudo mais que consta nos autos, determino que os 

autos sejam remetidos à CONTADORIA JUDICIAL para a elaboração de 

novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos parágrafos 

anteriores.Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030590-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PADILHA DA COSTA MENDONCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ronaldo Taveira (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: 

1030590-07.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MARILENE PADILHA DA COSTA 

MENDONCA IMPETRADO: RONALDO TAVEIRA Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MARILENE 

PADILHA COSTA MENDONÇA acoimando de ilegal e arbitrário ato do 

CHEFE DO MT - PREV, consubstanciado na demora para prolação de 

decisão no Processo Administrativo que visa a averbação do tempo de 

serviço junto ao seu vínculo funcional. Em face do exposto, pugna pela 

concessão de liminar para determinar que as autoridades coatoras 

concluam o referido processo administrativo no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. É o relatório. Fundamento e decido. Via de regra, a concessão 

de liminar em mandado de segurança sujeita-se à demonstração da 

coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris, 

consubstanciado na plausibilidade da pretensão deduzida em juízo; e o 

periculum in mora, imanente ao risco à prestação jurisdicional pelo decurso 

de tempo. Todavia, no caso concreto, entendo que a pretensão encontra 

óbice no disposto nos artigos 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e 1.059 do 

Código de Processo Civil, que assim dispõem, respectivamente: “Art. 1° 

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. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em 

qualquer parte, o objeto da ação.” “Art. 1.059. À tutela provisória requerida 

contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei no 

8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei no 12.016, de 7 de 

agosto de 2009.” Não bastasse a vedação legal citada ser suficiente para 

justificar o indeferimento da liminar pleiteada, entendo como não 

evidenciado, no caso concreto, o periculum in mora necessário à 

concessão da medida antecipatória, pois, pelo que se observa dos 

documentos apresentados, o processo administrativo foi protocolizado em 

18/05/2018, mal tendo extrapolado o prazo de 120 (cento e vinte) dias 

previsto no artigo 37 da Lei Estadual nº 7.692/02, o que, por si só, não 

importa em franca violação ao princípio da razoável duração do processo. 

Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para 

prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 30 de outubro 

de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007417-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (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: 

1007417-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ CARLOS DE ALVARENGA 

RÉU: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE CUIABA/MT, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de Ação de 

Previdenciária de Reconhecimento de Tempo de Serviços Especial e 

Concessão de Abono de Permanência ajuizada por Luiz Carlos Alvarenga 

em face do Estado de Mato Grosso. Alega, para tanto, que é servidor 

público do Município de Cuiabá, ocupante do cargo de médico, lotado na 

Secretaria de Saúde do Município, possuindo 30 anos de tempo de 

contribuição. Afirma que, computado todo o período de Tempo de Serviço 

que manteve contato com agentes insalubres no desempenho de sua 
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atividade laborativa, completou 25 anos de Tempo de Serviço Especial em 

01/08/2012, momento em que adquiriu o direito à Aposentadoria Especial, 

nos termos do §4º do art. 40 da Constituição Federal e da Súmula 

Vinculante nº 33 do STF. Assevera que, por ter optado permanecer no 

exercício de suas funções após o preenchimento dos requisitos para a 

aposentadoria especial, postulou administrativa o reconhecimento da 

concessão do abono de permanência, o que restou indeferido pelo 

requerido. Assim, requer a concessão da tutela de evidência para que 

seja determinado o reconhecimento do Tempo de Serviço para 

Aposentadoria Especial e, consequentemente, a concessão do abono de 

permanência desde o dia 01/08/2012. É o relatório. Fundamento e decido. 

A despeito dos argumentos expostos na inicial, tenho que o caso não 

comporta a antecipação de tutela pretendida, uma vez que é 

expressamente vedada a concessão de tutela antecipada que tenha por 

objeto a reclassificação/reenquadramento ou equiparação de servidores e 

a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza, em consonância com a Lei 9.494/1997, que disciplina a 

aplicação da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública, cumulada 

com as Leis 8437/1992 e 12016/2009, senão vejamos: “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. (...) § 5º As 

vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste 

artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 

461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” 

“Art. 1º Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal. (...) § 3º Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em 

qualquer parte, o objeto da ação.” “Art. 2º-B A sentença que tenha por 

objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser 

executada após seu trânsito em julgado.” Isto posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidência. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 30 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito Cuiabá, 30 de outubro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029938-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULIANO OJEDA TORRILHAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (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: 

1029938-87.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: TERTULIANO OJEDA 

TORRILHAS IMPETRADO: DETRAN MT Vistos e etc. Tertuliano Ojeda 

Torrilhas impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra 

suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, quanto ao 

exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito 

impostas. Alega que é proprietário do veículo marca/modelo VW/FOX, 

ano/modelo 2011/2011, placas NJO-3721, renavam nº 00283804815 que 

ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do 

Veículo), tomou conhecimento da existência de multas no prontuário do 

veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a emissão do 

correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular. 

Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a 

autoridade coatora está vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Entretanto, 

informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos 

de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento anual de 

seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, 

preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo VW/FOX, ano/modelo 2011/2011, 

placas NJO - 3721, renavam nº 00283804815, independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades 

coatoras para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender necessária. Cumpra-se o 

disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031417-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE FREITAS JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 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: 

1031417-18.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JAIME DE FREITAS JUNIOR 

IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por JAIME DE FREITAS JUNIOR contra suposto 

ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo, quanto ao 

exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito 

impostas. Alega que é proprietário do veículo marca/modelo VW/POLO, 
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ano/modelo 2007/2008, placas JHP-2108, renavam nº 00923605274 que 

ao tentar emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do 

Veículo), tomou conhecimento da existência de multas no prontuário do 

veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada a emissão do 

correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular. 

Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a 

autoridade coatora está vinculando o ato de tal procedimento 

administrativo com os pagamentos das multas existentes. Entretanto, 

informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação dos autos 

de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. Diante do que 

expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem mandamental para 

determinar a autoridade coatora a proceder com o licenciamento anual de 

seu veículo, sem o pagamento prévio das multas pré-existentes. Vieram 

os autos conclusos. É o breve registro. Fundamento e decido. O mandado 

de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09. 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, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Dispõe ainda a 

supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará 

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (...)”. Sobre o teor do direito a ser 

demonstrado, para 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.” Analisando sumariamente os fatos e 

os fundamentos expostos, pude constatar que não há demonstração do 

requisitos que sopesam o periculum in mora, vislumbra-se do Certificado 

de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV que o veículo foi 

devidamente licenciado no exercício de 2014, conforme se vê no 

documento id. 15462884, trafegando desde então irregularmente pelo 

período de 04 (quatro) anos, em desacordo com a Legislação de Trânsito 

Brasileiro, deixando de preencher um dos requisitos para concessão da 

presente ação mandamental; a possibilidade de ocorrência de lesão 

irreparável ao direito do impetrante. Por tais razões, INDEFIRO o pedido 

liminar. Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 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: 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

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 

PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL 1.0, ALCOOL/GASO, PLACA: 

NJV4645, COR: PRETA, CHASSI: 9BWAAOBP022657, ANO 2010, 

MODELO 2011, 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 e à 

Procuradoria do Estado, 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. Intimem-se. Cumpra-se, com a urgência.

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Porto, 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, 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.

Intimação 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)

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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Duque de caxias, 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, 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 

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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 289 de 537



Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037140-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEMAR IND E COM DE BEBIDAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK OAB - RO4641 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:Vistos. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Comunique-se ao juízo de origem, do teor deste despacho. 

Após cumprida a deprecata, determino a devolução da presente, 

dando-se a baixa dos autos em todos os âmbitos deste Juízo. Cumpra-se

Intimação 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro: Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036478-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE DA SILVA MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO)

PEDRO TAQUES (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: Desta forma, determino com a máxima 

urgência a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013811-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAMARINHO (AUTOR(A))

ANDERSON APARECIDO DOS ANJOS GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Primeiramente, verifico que não se 

aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados pelo requerente. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006915-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SILVA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para se manifestar nestes autos no prazo legal, requerendo o que 

entender 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: 1032644-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ ALMEIDA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ ALMEIDA PINTO OAB - MS12526 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1032644-43.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cumpra-se imediatamente a 

decisão superior proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1011683-10.2018.8.11.0000 (ID nº 16190191) em seus exatos termos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505267-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENTO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 0505267-85.2015.8.11.0001 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente em que 

requer a intervenção deste Juízo com vista a ser intimado o executado 

para que cumpra a decisão que determinou o fornecimento dos 

medicamentos (indicados ao ID n°. 15478923), sob pena de bloqueio dos 
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valores das contas públicas dos Requeridos, a fim de assegurar custeio 

do medicamento. Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor 

Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, 

bem como o Secretário Municipal de Saúde, para que, imediatamente, 

adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão. O 

cumprimento da decisão deverá ser provado mediante a instrução de 

documentos, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da 

intimação. Intime-se também a PGE e PGM. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos os autos para apreciação do que 

couber. Cumpra-se, com urgência, inclusive por OFICIAL PLANTONISTA. 

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033103-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR OAB - MT21870/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO 1033103-45.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que a parte 

requerente não comprovou sua condição de hipossuficiência através de 

juntada de documentos nos autos. No mais determino a intimação da parte 

autora para que recolha as custas processuais ou comprove a condição 

de hipossuficiência, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC. Em seguida, voltem-me cls. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005327-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1005327-70.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a indenização por dano material e dano moral, com pedido de 

tutela antecipada. Aduz em síntese que detém um processo em tramitação 

nesta vara, visando à imediata instalação de “Home Care”, e que devido a 

este processo, haveria a conexão entre os autos. Com a inicial vieram 

documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o necessário 

relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que o 

presente foi distribuído para este juízo sobre a alegação de que seria 

conexo aos autos de nº 1018654-19.2017.8.11.0041, contudo, verifico 

que os objetos das demandas são distintos, razão pela qual inexiste a 

conexão. É cediço que o instituto da conexão visa evitar a prolação de 

decisões inconciliáveis, razão por que os feitos nessas condições são 

reunidos para apreciação conjunta, pelo mesmo juízo. O Novo Código de 

Processo Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A competência relativa 

poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o 

disposto nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Entretanto, 

verifica-se que este feito não se enquadra nos requisitos do artigo 55 do 

Código de Processo Civil, e ante a inexistência de conexão com os autos 

da Ação de nº. 1018654-19.2017.8.11.0041 (PJE), que tramita perante 

esta vara, devido abrangência matéria ou causa de pedir diversa a dos 

autos mencionados, não vislumbro o risco de prolação de decisões 

inconciliáveis, ou de risco ao resultado útil do processo. Posto isso, 

determino a redistribuição dos autos, ante a inexistência de conexão, para 

que se processe e julgue em uma das varas da fazenda da capital. 

Encaminhem-se os autos ao setor competente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036377-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA GALVAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para determinar ao 

requerido que proceda com a remoção da requerente para o Município de 

Guiratinga em razão da doença de pessoa da família, até decisão de 

mérito. 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. 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. Após, abro vistas ao mister do Ministério Público e, 

em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741466 Nr: 38278-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR BENEDITA DO CARMO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

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

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771433 Nr: 24501-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOYSA MENDES NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CUIABÁ, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEWRI REBESCHINI DE LIMA - 

OAB:15.911, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT, 

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 782494 Nr: 36139-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE DALLARMI RODRIGUES THOMÉ, 

ALESSANDRA FONSECA DO CARMO, HELSON OLIVEIRA DE ASSIS E 

SILVA, ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO, AMAURY ANTONIO ALVES 

DOS SANTOS, CLAUDIA JUREMA GUAZINA DE SIQUEIRA MATEUS, 

SORAYA MARIA ALVES DO CARMO, LEANDRO FERREIRA DE ARRUDA, 

SIMONE BEZERRA OLIVEIRA, SUMAIA APARECIDA CORREA DA COSTA, 

LUCIENE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT, SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E 

ADMINISTRAÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI RONDON GONÇALES - 

OAB:9888-B, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT, 

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES- PROC MUNICÍPIO - OAB:3632, RUBI FACHIN 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838307 Nr: 43002-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO BENEDITO DOS SANTOS, ADELMILSON 

PINHEIRO LISBOA, ARY CLÁUDIO DE ASSIS, ÁUREO LÚCIO SOARES DA 

SILVA, ALINOR CANDIDO DA SILVA, ALVARO LUIZ DE AQUINO NUNES, 

CARLOS EDUARDO CASTRILLON, CLÓVIS GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

ELIZETE DA CRUZ XAVIER, BENEDITO BELLO DE MORAES, EDILIO 

FRAZÃO DE ALMEIDA, BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK, CARMINDO 

GERMANO DE CAMPOS NETO, EDE JOSE DA CRUZ, HELENISE 

APARECIDA LARA DE SOUZA FERREIRA, ERLON DARZI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851631 Nr: 54560-29.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE BASILIA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Vistos em saneamento.(...) 3 – Diante da determinação exarada em sede 

recursal, ordeno a realização de perícia contábil para apurar se houve ou 

não a incorporação da verba pleiteada pela Requerente, ou, ainda, a 

existência de crédito a ser percebido pela Requerente, nomeando como 

perito deste Juízo o Sr. JOVANE MARCONI ZAGO, ENDEREÇO: AV. 

RUBENS DE MENDONÇA, N.º 1.856, SALA 309, EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE 

TOWER, 3º ANDAR, CUIABÁ-MT, FONES 3642-2741 e 99983-1388, o qual 

deverá ser intimado para apresentar sua proposta de honorários dentro 

de cinco dias, ou se escusar (art. 157 e 465, §2° do CPC).4 - No mesmo 

prazo, manifestem-se as partes.5 - Havendo concordância, intime-se o 

Requerido para depositar o seu montante integral, também no quinquídio, 

visto que a Requerente é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita 

(artigo 95, § 3º, II, do CPC). 6 - Faculto às partes a oportunidade para 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem seus quesitos dentro de 

quinze dias, a contar da publicação desta decisão, bem como arguam, se 

for o caso, a suspeição ou impedimento do perito (arts. 156, §4° e 467).7 - 

Em seguida, os auxiliares do juízo deverão indicar a data para o início dos 

trabalhos (CPC, art. 474), acerca da qual a escrivania cientificará as 

partes, restando desde já autorizado o levantamento de 50% do valor dos 

honorários. 8 - Prazo para apresentação do LAUDO: 30 (trinta) dias.9 - Os 

senhores assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, depois de intimadas as partes da 

apresentação do laudo (artigo 477, §1°, CPC).Intimem-se.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 999250 Nr: 23130-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ ALMEIDA ASSIS, ELÍDA DE JESUS 

LEITE DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032, RICARDO FRANCISCO 

DIAS DE BARROS - OAB:18.646/MT

 ISTO POSTO, ratifico a liminar outrora concedida, HOMOLOGO a perícia 

realizada e JULGO PROCEDENTE a ação com fulcro no art. 487, I, 

CPC.Deixo de condenar o vencido ao pagamento das verbas de 

sucumbência, haja vista que não houve resistência na produção da prova 

pericial.Certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição, e 

mantenham os autos em Cartório por 03 meses, sendo lícito às partes 

solicitar certidões, consoante dispunha o CPC/73, art. 851.Decorrido esse 

prazo, arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de outubro de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 786893 Nr: 40802-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GABRIEL S. TIRAPELLE - 

OAB:OAB/MT 10.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 Vistos.

À vista da legislação pertinente, homologo os cálculos de fl. 125, e julgo 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c 910 § 

1, ambos do NCPC/2015.

Após, expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado 

de Mato Grosso, a fim de que seja determinada a formação do precatório, 

consoante o disposto no art. 910, § 1, do NCPC/2015, encaminhando-se 

em anexo toda a documentação pertinente, inclusive esta decisão.

Por fim, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 940555 Nr: 54894-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGEBORG GISELA GUNTHER BEGER, JANAINA 
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RINALDI DE FRANÇA, MARCOS ANTÔNIO MOREIRA DE FRANÇA, PAULO 

ROBERTO BEGER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos e etc.

 Defiro o pedido de fls.446/448, no mais determino a intimação da parte 

requerente para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1047140 Nr: 44960-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7647-A, ILAN GOLDBERG - OAB:58973/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a liminar 

outrora concedida e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e, via de 

consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC/2015.Ademais, determino a manutenção do valor 

depositado nos autos até o trânsito em julgado da sentença.Condeno, 

outrossim, a autora ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.Após, não 

havendo apelo voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com todas as baixas.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 24 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 739074 Nr: 35698-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEROSA NOGUEIRA DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMIS PIRES DE ANDRADE - 

OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

 Intime-se o requerente para que adeque o pedido de liquidação de 

sentença nos termos do art.509 do cpc, no prazo de 15 dias.

 Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1334485 Nr: 16554-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO YEGROS PEREIRA, LAURITA GRAÇAS RIBEIRO

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

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:8574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença no tocante aos 

honorários de sucumbência, contudo, verifica-se que o pedido foi 

proposto em autos apartados e distribuído por dependência ao processo 

de código 741459, entretanto, entendo que este pedido deverá correr nos 

meus autos.

Determino o desentranhamento da petição de fls 04/06 e sua juntada aos 

autos de código 741459, bem como o cancelamento da distribuição deste 

processo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1290537 Nr: 5083-61.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO JOSE CONSTRUTORA E SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTA - OAB:, 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO - OAB:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a petição de fl. 62, onde a parte Requerente noticia que a 

testemunha não comparecerá na audiência designada, bem como informa 

que a mesma se encontra no Município de Sinop/MT e não tem previsão 

para o retorno, determino o cancelamento da audiência designada para o 

dia 31.10.2018 (quarta-feira).

Devolva-se a presente deprecata ao juízo de origem, dando-se as devidas 

baixas de estilo.

Intimem-se pessoalmente as partes, inclusive por oficial plantonista.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 710872 Nr: 3866-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIACELENE LOPES DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:7.344/MT

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

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PROCESSO N°: 3866-27.2011.811.0041

CÓDIGO: 710872

Vistos, etc.

Verifico que conforme petição de fls. 419 a parte exequente manifesta 

sua concordância quanto aos cálculos apresentados pela executada.

Desta feita, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados às fls. 413/415, 

para que operem seus efeitos jurídicos e legais.

Após, determino a Secretária Unificada da Fazenda Pública que expeça a 

devida requisição do ofício-precatório, nos termos do art. 535, §3º, I, do 

NCPC/2015, expedindo-se o necessário.

 Por fim, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de Outubro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 925772 Nr: 46997-47.2014.811.0041

 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: HELIO SEBASTIAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, diante do descumprimento da ordem, determino a intimação 

pessoal do Impetrado, SENHOR GERENTE EXECUTIVO DO INSS, bem 

como, do representante legal da Procuradoria Federal no Estado de Mato 

Grosso – PF/MT – AGU, para cumprirem imediatamente a decisão judicial 

no prazo máximo de 03 (três) dias, advertindo-os das sanções civis, 

penais e administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, 

conforme art. 139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, 

dentre as quais a multa diária, a ser bloqueada via BACENJUD da conta 

bancária das autoridades, além do encaminhamento à DEPOL mais próxima 

do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, por delito de 

desobediência (art. 330 do Código Penal), além de remeter os autos ao 

Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa, 

previsto no art. 11, II, da Lei 8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência devendo ser por OFICIAL PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026209-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VENICIUS ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1026209-53.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por MARCOS VENICIUS 

ALVES DO NASCIMENTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença acidentário. Aduz, em síntese, que sofreu 

acidente de trabalho no dia 22/07/2016, quando laborava na empresa 

Ananda Materiais LTDA, ficando inapto para o trabalho por mais de 05 

meses, sendo que neste período foi beneficiário do auxílio-doença 

acidentário de nº 6153614764, sendo que após o dia 27/01/2017 o 

beneficio foi cessado. Relata que possui sequela de amputação traumática 

de 4QDD a nível falange, devido a acidente de trabalho, o que resultou em 

sequelas que reduziram permanentemente a capacidade de trabalho 

deste. Informa ainda, que devido ao fato de ter sequela permanente, está 

incapaz de exercer atividades laborais, pois sua sequela reduziu sua 

capacidade para o trabalho. Informa que ajuizou a presente ação com o 

intuito de obter o auxílio-doença acidentário, bem como o reconhecimento 

do recebimento deste desde a data de sua cessação. 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 e exames médicos acostados (ID nº 14743551 e seguintes) que 

a Requerente apresenta as patologias apontadas na exordial. 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 a Autora 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: 14743555), 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 MARCOS VENICIUS ALVES 

DO NASCIMENTO, 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 
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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. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028710-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO ENEDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1028710-77.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de ação comum com pedido de tutela provisória 

movida por SILVANO ENEDINO DE SOUZA contra ESTADO DE MATO 

GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 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. Deu à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

Juntou documentos. No ID n°. 15083484, ratificada a decisão proferida no 

plantão. No ID n°. 15901676, a Defensoria Pública, pleiteou a remessa dos 

autos ao Juizado Especial da Fazenda, em razão do valor da causa. 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, 29 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037765-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA OAB - SP274876 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1037765-52.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Multa com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, onde objetiva a concessão da medida 

antecipatória para que seja declarada a inexigibilidade do débito tributário 

consubstanciado na multa aplicada pelo PROCON/MT no Processo 

Administrativo nº 0113-003.195-6, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e 

dois mil reais), atualmente em R$ 87.790,25 (oitenta e sete mil setecentos e 

noventa reais e vinte e cinco centavos). Em síntese, é o que merece 

registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de 

Execuções Fiscais, a qual compete “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”. Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de 

Execuções Fiscais possui competência absoluta para o julgamento dos 

executivos fiscais e das ações correlatas, o que é o caso dos autos, em 

razão de já haver CDA constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo 

Código de Processo Civil assim dispõe: “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”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037875-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBA MARA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Carlos de Carvalho Reiners (IMPETRADO)

Alvair da Silva Alves (IMPETRADO)

COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA (IMPETRADO)

Ana Priscila Souza da Cruz (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1037875-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ELBA MARA DOS 

SANTOS contra ato tido por coator de lavra do GERENTE CENTRAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE PERÍCIA DA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA 

DA SECRETARIA ESTADO DE GESTÃO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à 

autoridade Impetrada que proceda com a remoção do Impetrante à cidade 

de Cáceres/MT. Aduz, em síntese, que prestou o concurso público de 

provas e títulos da Secretaria do Estado de Educação, Esporte e Lazer – 

SEDUC, Edital nº 001/2017, sendo que, uma vez que não havia vagas 

disponíveis para a cidade de Cáceres/MT, concorreu à vaga para o polo 

de Barra do Bugres/MT. Assevera que foi aprovada em 1º lugar na vaga 

destinada a pessoa com deficiência, tendo tomado posse em 16.04.2018, 

estando em exercício na cidade de Barra do Bugres/MT. Relata que é 

deficiente visual, sendo que sua deficiência é causada por lesões de 

coriorretinite em ambos os olhos, astigmatismo no olho direito, miopia e 

astigmatismo no olho esquerdo, o que resulta em acuidade visual do olho 

direito 20/20 com uso de óculos e olho esquerdo 20/400, que não 

apresentam melhora com uso de óculos. Conta que requereu 

administrativamente, por meio do Processo Administrativo nº 283355/2018, 

sua remoção por motivo de saúde para a cidade de Cáceres/MT, uma vez 

que seu tratamento é realizado nesse município, todavia a autoridade 

Impetrada negou o pedido realizado, pois entendeu que não há motivos 

médicos que justifiquem sua remoção. Pontua ser o ato praticado pela 

autoridade indigitada coatora manifestamente ilegal e arbitrário, não lhe 

restando alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário 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 
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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 determinado à autoridade 

Impetrada que proceda com a remoção do Impetrante à cidade de 

Cáceres/MT. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos 

acostados, notadamente os documentos de ID nº 16238123 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. Ademais, é certo 

que tal ato, a meu ver, não configura violação ao seu direito líquido e certo 

por se tratar de um ato discricionário da Administração Pública, cabendo à 

Administração Pública se utilizar de um juízo de conveniência e 

oportunidade para conceder a remoção da servidora pública. Nesse 

sentido dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO 

DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DE GARANTIA DE INAMOVIBILIDADE - 

INTERESSE PÚBLICO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO DESPROVIDO. É válido o ato de remoção ex officio de servidor 

público, adequadamente motivado e ajustado à lei”. (Ap 141812/2013, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 12/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014). 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 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado 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, 30 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037912-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1037912-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Restabelecimento de Benefício Previdenciário com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por AIRTON PEREIRA DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que 

seja determinada a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário 

ao Autor. Aduz, em síntese, que teve lesões em sua coluna, após queda 

da própria altura na rampa onde trabalha, sendo que desde então deu 

início às dores lombares, tendo sido diagnosticado com ruptura do ânulo 

fibroso entre L4 e L5 e artrose facetaria invasiva, enquanto exercia suas 

funções de trabalho junto à empresa, o que o levou ao afastamento de 

suas atividades laborais. Assevera que requereu, junto à Autarquia 

Previdenciária, o pedido de prorrogação do benefício por incapacidade, o 

qual foi concedido administrativamente, com data de cessação do 

benefício prevista para 08.08.2018, em razão do acidente de trabalho 

ocorrido em 15.08.2016, todavia, após se submeter à reavaliação pericial 

em 08.08.2018, não foi constatada a existência de incapacidade 

laborativa, cessando o seu benefício. Pontua que, apesar de perícia 

médica do Requerido não constatar a sua incapacidade laborativa, ainda 

permanece com as patologias que ensejam a concessão do supradito 

auxílio previdenciário. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 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 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, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade do provimento 

conciliatório, 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 e exames médicos acostados (ID nº 

16244423 e seguintes) que a Requerente apresenta as patologias 

apontadas na exordial. 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 o incomodam se mostram 

presentes, cujas incapacitantes influenciam sobremaneira na realização 

dos atos cotidianos indispensáveis em seu labor, como ora se extrai do 

atestado médico acostado, de lavra do médico especialista em Cirurgia de 

Coluna, Dr. Aleixo Petrenko – CRM/MT 3980 (ID nº 16244423), prova que 

corrobora a verossimilhança das alegações aduzidas, donde ressai a 

evidência da probabilidade do direito. 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. Daí, considerando que citado benefício 

sequer foi concedido, mister determinar, primeiramente e por cautela, o 
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seu restabelecimento, para tão-só, se no decorrer da instrução 

processual, à vista do contraditório e ampla defesa, concluído pela 

incapacidade total e permanente para o trabalho, seja apreciado o pedido 

de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 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 temporária 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 do auxílio-doença acidentário (B: 91) ao 

Requerente Airton Pereira da Silva, NB nº: 6175519284, 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 pessoalmente, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas ao Requerente para impugnação. 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. Após, abro vistas ao mister do 

Ministério Público e, em seguida, voltem-me conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 30 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010355-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES CAVOL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SEFAZ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO n°: 1010355-19.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de medida liminar impetrado por TRANSPORTES CAVOL LTDA 

contra ato indigitado coator da lavra do ESTADO DE MATO GROSO e 

SENHOR GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM TRANSP. DE 

POSTO FISCAL DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO, todos 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja determinado à autoridade coatora que proceda com a 

liberação da mercadoria apreendida ilegalmente com a lavratura do Termo 

de Apreensão e Depósito – TAD n° 1134501-3, até decisão de mérito. Ao 

ID n°. 13271980, o impetrante atravessa petição requerendo a desistência 

e consequente extinção do feito. É o necessário relato. Fundamento. 

Decido. Verifica-se nos autos que o impetrante manifestou, requerendo a 

desistência do presente mandamus. Desta feita, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pelo impetrante, para que 

surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se. Cuiabá, 30 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000410-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BATISTA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1000410-76.2016.8.11.0041 

(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 HELIO BATISTA MOREIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de 

Saúde), ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser 

determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “TEMODAL® (Temozolamida)”, nos termos da 

prescrição de médico especialista. Conta o autor ser portador de 

Glioblastom Multiforme de Encéfalo (CID10 C72.9), doença localmente 

agressiva, com sobrevida mediana curta, mesmo quando se inicia 

tratamento sistêmico. Que esta sendo tratado pelo sistema único de saúde 

e que foi recomendado quimioterapia e radioterapia, concomitante com o 

uso do fármaco TEMODAL® (Temozolamida). Alega que o medicamento é 

imprescindível e urgente no caso em tela, pois do contrário corre-se o 

risco o tumor se espalhe (metástase) e o autor tenha morte prematura. 

Assenta que o medicamento prescrito, que não tem substituto no mercado, 

tem indicação precisa e bastante eficaz no tratamento da doença. Aduz 

que Trata-se de medicamento que controla os sintomas clínicos, melhora a 

qualidade de vida e aumenta a sobrevida dos pacientes. 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. Escuda a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela específica: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Pugnou pela justiça gratuita. Instruiu a inicial com os 

documentos Parecer do NAT conforme Num. 474284, apenas informa que 

o fármaco não é assegurado pelo SUS; que o protocolo de diretrizes 

farmacêuticos do SUS para a patologia em questão e que se houver, 

informa notas técnicas existentes sobre o tema. Provimento antecipatório 

deferido ao ID n°. 475141. Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou 

sua contestação no ID n°. 485575, pugnando pela improcedência da 

demanda. Ao ID n°. 1091023, 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. 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 necessários para o fornecimento do medicamento 

denominado “TEMODAL® (Temozolamida)”, nos termos da prescrição de 

médico especialista. 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 
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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, sendo o mesmo emitido pela médica especialista, Dr. 

Eduardo Dicke _ CRM 4225, 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, 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 o medicamento denominado “TEMODAL® 

(Temozolamida)”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 

6692110),, 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. Deixo de condenar 

o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – 

Defensoria Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à 

causa extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 

381 do Código Civil. Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01. 

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, 30 de 

Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1020968-98.2018.8.11.0041 

DATA DA DIST. 13/07/2018 09:16:20 EXECTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECDA: JACIGRAN - INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO LTDA - ME 

CPF/CNPJ Nº 08.362.111/0001-50 CDA Nº 2018 / 1588465 VALOR DA 

CAUSA: R$2.041,26 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 
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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, 30 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.
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

1018806-33.2018.8.11.0041 DISTRIB.: 29/06/2018 10:33:26 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO/A: MARCO DUARTE DE ARRUDA 

CPF/CNPJ Nº 207.023.101-15 CDA’s Nº's 2015 / 1109459, 2015 / 1119687, 

2016 / 1268738 e 2017 / 1475062. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.3.22.028.0208.001 Valor da Causa: R$ $1,731.23 DECISÃO 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 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: 1. REMETAM-SE imediatamente 

estes autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO 

(Cód. 294), até o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, 

cinco anos a contar da data da distribuição, 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, no PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido 

o prazo in albis ou não, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. 2. O arquivamento acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, 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 (cinco 

anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo 

STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), devendo o Sr. Gestor 

CERTIFICAR sobre o requerimento circunstanciadamente antes do 

desarquivamento. 4. A remessa dos autos ao Gabinete do Juízo 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, 30 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018806-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO DUARTE DE ARRUDA (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 

1018806-33.2018.8.11.0041 DISTRIB.: 29/06/2018 10:33:26 EXEQTE: 

Cuiaba Prefeitura Municipal EXCDO/A: MARCO DUARTE DE ARRUDA 

CPF/CNPJ Nº 207.023.101-15 CDA’s Nº's 2015 / 1109459, 2015 / 1119687, 

2016 / 1268738 e 2017 / 1475062. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.3.22.028.0208.001 Valor da Causa: R$ $1,731.23 DECISÃO 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 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: 1. REMETAM-SE imediatamente 

estes autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO 

(Cód. 294), até o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, 

cinco anos a contar da data da distribuição, 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, no PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido 

o prazo in albis ou não, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. 2. O arquivamento acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, 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 (cinco 

anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo 

STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), devendo o Sr. Gestor 

CERTIFICAR sobre o requerimento circunstanciadamente antes do 

desarquivamento. 4. A remessa dos autos ao Gabinete do Juízo 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, 30 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

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027116-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA APARECIDA NERI PINTO (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 1027116-28.2018.8.11.0041 

DIST.: 20/08/2018 16:02:22 EXEQTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ EXCDA: 

VANESSA APARECIDA NERI PINTO CPF Nº 954.624.901-78 CDA’s Nº's 

2015 / 1156797, 2016 / 1304265 e 2017 / 1577496. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

06.9.33.037.0120.001 Valor da Causa: R$ 1.894,96 DECISÃO 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 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: 1. REMETAM-SE imediatamente 

estes autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO 

(Cód. 294), até o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, 

cinco anos a contar da data da distribuição, quando deverão ser 
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DESARQUIVADOS, PROCEDENDO-SE a seguir à INTIMAÇÃO PESSOAL 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) acima, no PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido 

o prazo in albis ou não, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. 2. O arquivamento acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, 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 (cinco 

anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo 

STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), devendo o Sr. Gestor 

CERTIFICAR sobre o requerimento circunstanciadamente antes do 

desarquivamento. 4. A remessa dos autos ao Gabinete do Juízo 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, 30 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004320-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES SOARES OAB - SP100186 (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 

1004320-14.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CETELEM S.A. RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Administrativo Com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Banco Cetelem S/A em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

na qual objetiva a concessão da tutela de urgência para suspender a 

exigibilidade do crédito tributário da CDA em discussão. Aduz que em 

agosto de 2008 recebeu notificação da reclamação nº 0108-008.840-8, 

sendo que não houve conciliação entre as partes na audiência, tendo por 

fim negado provimento ao processo administrativo. Alega que a penalidade 

administrativa aplicada pelo Procon é ilegal. Requer, a concessão da tutela 

de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário da CDA em 

discussão. No mérito, pugna pela procedência da ação. Instrui a inicial com 

documentos. Por despacho de id nº 1598253 o Juízo da 4ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública declinou a competência para o Juízo da 

Vara Especializada de Execução Fiscal, sendo que foi distribuído para o 

Gabinete I, cuja competência é de executivos municipais. Ato contínuo, foi 

declarada a incompetência daquele gabinete e declinada a competência 

para este Juízo, conforme decisão de id nº 15806166. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Tratando-se de medida destinada à 

suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se 

as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito 

do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento.” (grifo nosso) No caso, devem ser 

analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo. 

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do 

CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao 

devedor, contra qual o credor não pode se opor. Cumpre salientar que tal 

depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa 

justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja 

promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente ofereceu seguro garantia (id 

nº 15077013), no entanto, somente o depósito integral e em dinheiro 

suspende a exigibilidade do crédito tributário. O E. Tribunal de justiça do 

Estado de Mato Grosso já possui entendimento nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – ART. 151 DO CTN – CAUÇÃO DE BEM MÓVEL – 

IMPOSSIBILIDADE (PRECEDENTES DO STJ) – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – 

DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA – 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme já disposto no decisum combatido, é 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que seja suspensa a 

exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua 

integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN 

e a inteligência da Súmula 112/STJ. (AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, 

DJe 12/09/2013) Aplica-se o princípio da noventa àquelas hipóteses 

descritas no 150, III, "c", da CF, que consiste em observar o referido prazo 

para cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que haja 

sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. (AI 135634/2013, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014). Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Analisando os argumentos despendidos 

pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não 

vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do 

direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a 

concessão da medida de urgência. Conclui-se então que a suspensão da 

exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 
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151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do 

direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem 

patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que 

não se verifica nestes autos. ISTO POSTO, e com base nas alegações 

acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de 

suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda. 

Providencie-se a citação e intimação do requerido, para querendo, 

apresentar a sua defesa no prazo legal. Intime e cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031304-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (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 1031304-64.2018.8.11.0041 

DIST.: 20/09/2018 10:45:14 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO 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, 25 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031304-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (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 1031304-64.2018.8.11.0041 

DIST.: 20/09/2018 10:45:14 DEPRECANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE PORTO VELHO/RO 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, 25 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031627-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (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 1031627-69.2018.8.11.0041 

DIST.: 22/09/2018 15:21:22 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM/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, 25 de setembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031821-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRÊS IRMÃOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO (REQUERIDO)

AILTON DELARMI (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 1031821-69.2018.8.11.0041 

DIST.: 24/09/2018 17:18:21 DEPRECANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 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, 25 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030827-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ABASCAL GONZALEZ OAB - RS38.811 (ADVOGADO(A))

FERNANDO ANTONIO MORETTO OAB - RS56826 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CUNHA LIMA MACIEL (REQUERIDO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1030827-41.2018.8.11.0041 

DIST.: 17/09/2018 17:45:36 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA JUDICIAL DA 

COMARCA DE ELDORADO DO SUL/ RS FINALIDADE: PENHORA 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, 25 de setembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030903-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MOSSORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (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 1030903-65.2018.8.11.0041 

DIST.: 18/09/2018 10:45:25 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE MOSSORO - RN 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, 25 de setembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033484-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO ELDORADO LTDA (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 1033484-53.2018.8.11.0041 

DIST.: 03/10/2018 17:45:43 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE JUARA/MT FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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, 04 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032973-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CAPISTRANO PEREIRA (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 1032973-55.2018.8.11.0041 

DIST.: 02/10/2018 13:39:26 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - 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, 05 de 

outubro de 2018 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032777-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAPUCAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA (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 1032777-85.2018.8.11.0041 

DIST.: 01/10/2018 13:01:47 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE SAPUCAIA - RJ 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, 05 de outubro de 2018 FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032536-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ARACAJU-SE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORCHEM SERVIÇOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LDTA 

(REQUERIDO)

ELZA CAVALIERI ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1032536-14.2018.8.11.0041 

DIST.: 28/09/2018 10:14:37 DEPRECANTE: JUÍZO DA 20ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE ARACAJU-SE FINALIDADE: PENHORA 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, 05 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032316-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ARAPONGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL MUSIC PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. - ME 

(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 1032316-16.2018.8.11.0041 

DIST.: 26/09/2018 17:07:47 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARAPONGAS - PR FINALIDADE: 

PENHORA E AVALIAÇÃO 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, 05 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032756-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LONDRINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELINA SANDRA DE OLIVEIRA PALHANO (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 1032756-12.2018.8.11.0041 

DIST.: 01/10/2018 10:41:16 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DE LONDRINA-PR. 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, 05 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034670-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (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 1034670-14.2018.8.11.0041 

DIST.: 11/10/2018 11:09:07 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

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, 15 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034725-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESIO CARDOSO CARVALHO (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 1034725-62.2018.8.11.0041 

DIST.: 11/10/2018 15:13:43 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

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, 15 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034755-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO THOMAZ DE AQUINO (REQUERIDO)
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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 1034755-97.2018.8.11.0041 

DIST.: 11/10/2018 16:24:08 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

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, 15 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034812-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE CAIRES TERRENGHI (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 1034812-18.2018.8.11.0041 

DIST.: 11/10/2018 18:12:18 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA 

COMARCA MIRASSOL D'OESTE/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, 15 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035252-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA (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 1035252-14.2018.8.11.0041 

DIST.: 15/10/2018 16:27:20 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

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, 16 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035542-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA REZENDE & CIA LTDA - ME (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 1035542-29.2018.8.11.0041 

DIST.: 16/10/2018 17:06:19 DEPRECANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT. FINALIDADE: 

PENHORA E INTIMAÇÃO 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, 17 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035803-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE TAPURAH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLI ROBERTO BARROZO (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 1035803-91.2018.8.11.0041 

DIST.: 17/10/2018 18:56:17 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE TAPURAH/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, 17 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035958-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA VALE DA LUA LTDA. - ME (REQUERIDO)
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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 1035958-94.2018.8.11.0041 

DIST.: 18/10/2018 17:46:30 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL DE CIVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/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, 19 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029225-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE DE CASTILHO JUNIOR (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 1029225-15.2018.8.11.0041 

DIST.: 04/10/2018 17:57:16 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/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, 19 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036111-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - RO4269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3C ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - EPP 

(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 1036111-30.2018.8.11.0041 

DIST.: 19/10/2018 17:01:29 DEPRECANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA 

CIVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 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, 19 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036679-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (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 1036679-46.2018.8.11.0041 

DIST.: 24/10/2018 11:06:36 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM/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, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036568-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAPAJOS ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME (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 1036568-62.2018.8.11.0041 

DIST.: 23/10/2018 16:20:17 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUARA/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, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036569-47.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (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 1036569-47.2018.8.11.0041 

DIST.: 23/10/2018 16:23:51 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA CANARANA-MT. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036773-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBUO LUIZ ALBERTO TANIGUT (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 1036773-91.2018.8.11.0041 

DIST.: 24/10/2018 16:28:18 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

ESPECILAIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS/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, 25 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036868-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PK CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. (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 1036868-24.2018.8.11.0041 

DIST.: 25/10/2018 12:06:20 DEPRECANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE MARCELÂNDIA/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, 25de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036885-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE LONDRINA PR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PASSOS GRANATTO (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 1036885-60.2018.8.11.0041 

DIST.: 25/10/2018 13:58:00 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE 

EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE LONDRINA/PR 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, 25 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037108-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE BLINI CALLEJAS FARIA (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 1037108-13.2018.8.11.0041 

DIST.: 26/10/2018 17:22:44 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/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, 26 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037106-43.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA JOPEJO LTDA - ME (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 1037106-43.2018.8.11.0041 

DIST.: 26/10/2018 17:16:42 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/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, 26 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037116-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DRESCH (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 1037116-87.2018.8.11.0041 

DIST.: 26/10/2018 17:41:57 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/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, 26 de 

outubro de 2018 FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 870814 Nr: 10157-38.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FININVEST S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORELLO - 

OAB:OAB/SP112.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos etc...

 1 – Inicialmente, verifico que a certidão de fls. 72 encontra-se 

equivocada. Providencie, pois, o Sr. Gestor Judiciário a devida retificação.

2 – Promova-se as anotações necessárias com relação à substituição do 

patrono da parte embargante, como postulado ás fls. 76/77.

3 – Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as e indicando como objetividade 

os fatos que com elas desejam demonstrar.

4 – Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 745736 Nr: 42899-24.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEME ENGENHARIA LTDA, JOSÉ MATEUS 

RONDINA, MARCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC, restando prejudicado a apreciação da Exceção de 

Pré-Executividade de fls. 9/13.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 787791 Nr: 41720-21.2012.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - PGE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENA RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA, LUIZ 

ANTONIO VILLAR DE SENA, SHIRLEY MARIA DAL PONTE DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Vistos etc.

Ante os termos do pedido do exequente, JULGO EXTINTA a presente 

ação, nos termos do artigo 26 da LEF , estando prejudicado o pedido de 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 10/14.

Isento do pagamento de custas judiciais.

Em face do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao 

pagamento da verba honorária da parte executada na quantia de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, conforme entendimento superior, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF - INAPLICABILIDADE. 

1. A extinção da execução fiscal após a citação do devedor dá ensejo à 

sucumbência processual, a despeito da previsão contida no art. 26 da 

LEF. 2. A aplicação do artigo 26 da Lei 6.830/80 pressupõe que a própria 

Fazenda tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se verifica 

quando ocorrida após o oferecimento de exceção de pré-executividade. 3. 

Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 333528 PE 

2013/0123090-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 

19/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham 

recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito 

objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.
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Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 745736 Nr: 42899-24.2011.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEME ENGENHARIA LTDA, JOSÉ MATEUS 

RONDINA, MARCIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT

 Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula a extinção do feito, com base no art. 924, II do CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representando pela(s) CDA(s) que instruiu(iram) a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC, restando prejudicado a apreciação da Exceção de 

Pré-Executividade de fls. 9/13.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 787791 Nr: 41720-21.2012.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - PGE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENA RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA, LUIZ 

ANTONIO VILLAR DE SENA, SHIRLEY MARIA DAL PONTE DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Vistos etc.

Ante os termos do pedido do exequente, JULGO EXTINTA a presente 

ação, nos termos do artigo 26 da LEF , estando prejudicado o pedido de 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 10/14.

Isento do pagamento de custas judiciais.

Em face do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao 

pagamento da verba honorária da parte executada na quantia de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, conforme entendimento superior, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO PELA FAZENDA DA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF - INAPLICABILIDADE. 

1. A extinção da execução fiscal após a citação do devedor dá ensejo à 

sucumbência processual, a despeito da previsão contida no art. 26 da 

LEF. 2. A aplicação do artigo 26 da Lei 6.830/80 pressupõe que a própria 

Fazenda tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se verifica 

quando ocorrida após o oferecimento de exceção de pré-executividade. 3. 

Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 333528 PE 

2013/0123090-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 

19/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)

Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham 

recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito 

objeto da presente ação.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027971-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO FERREIRA 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 1027971-07.2018.8.11.0041 

DIST.: 27/08/2018 10:17:40 EXEQTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXCDO: 

OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA CPF Nº 066.729.731-68 CDA Nº 2015 / 

1121211 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.15.008.0240.001 Valor da Causa: R$ 

1.864,93 DECISÃO 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 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: 1. REMETAM-SE imediatamente estes autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, cinco anos a contar da data 

da distribuição, 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, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido o prazo in albis ou não, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção. 2. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 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 (cinco anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), 

devendo o Sr. Gestor CERTIFICAR sobre o requerimento 

circunstanciadamente antes do desarquivamento. 4. A remessa dos autos 

ao Gabinete do Juízo 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, 30 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. 
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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: 1027971-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO FERREIRA 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 1027971-07.2018.8.11.0041 

DIST.: 27/08/2018 10:17:40 EXEQTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXCDO: 

OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA CPF Nº 066.729.731-68 CDA Nº 2015 / 

1121211 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.15.008.0240.001 Valor da Causa: R$ 

1.864,93 DECISÃO 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 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: 1. REMETAM-SE imediatamente estes autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, cinco anos a contar da data 

da distribuição, 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, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido o prazo in albis ou não, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção. 2. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 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 (cinco anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), 

devendo o Sr. Gestor CERTIFICAR sobre o requerimento 

circunstanciadamente antes do desarquivamento. 4. A remessa dos autos 

ao Gabinete do Juízo 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, 30 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: 1030186-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA COSTA FANTE (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 1030186-87.2017.8.11.0041 

DIST.: 28/09/2017 13:44:22 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

EXECUTADO: JOSÉ DA COSTA FANTE CPF Nº 707.032.728-53 CDA'S Nºs 

2014/1028979 e 2017/1560612. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.22.022.0084.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.049,74 DECISÃO 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 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 outubro/2018 equivale à 

importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/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, 

cinco anos a contar da data da distribuição, 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, no PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido 

o prazo in albis ou não, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. 2. O arquivamento acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de 

mora sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O 
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desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição acima (cinco 

anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo 

STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), devendo o Sr. Gestor 

CERTIFICAR sobre o requerimento circunstanciadamente antes do 

desarquivamento. 4. A remessa dos autos ao Gabinete do Juízo 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, 30 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: 1008171-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO AGUIAR DE ANDRADE (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 1008171-90.2018.8.11.0041 

DIST.: 28/03/2018 18:24:03 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

EXECUTADO: ALESSANDRO AGUIAR DE ANDRADE CPF Nº 

001.759.701-30 CDA'S Nº'S 2014/0998635, 2016/1340398 e 

2017/1551652. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.23.020.0432.001 VALOR 

DA CAUSA: R$ 1.987,00 DECISÃO 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 valor da causa ora executado 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 outubro/2018 equivale à 

importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/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, 

cinco anos a contar da data da distribuição, 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, no PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido 

o prazo in albis ou não, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. 2. O arquivamento acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, 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 (cinco 

anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo 

STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), devendo o Sr. Gestor 

CERTIFICAR sobre o requerimento circunstanciadamente antes do 

desarquivamento. 4. A remessa dos autos ao Gabinete do Juízo 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, 30 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: 1036165-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MARIA TAQUES (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 1036165-30.2017.8.11.0041 

DIST.: 30/11/2017 11:01:48 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

EXECUTADO: KATIA MARIA TAQUES CPF Nº 667.978.881-15 CDA'S Nº'S 

2014/1008857; 2015/1121635; e 2017/1501946. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4624.014.0165.044 VALOR DA CAUSA: R$ 1.926,09 DECISÃO 

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 
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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 valor 

total do crédito tributário ora executado 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 outubro/2018 

equivale à importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/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, cinco anos a contar da data da 

distribuição, 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, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido o prazo in albis ou não, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção. 2. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 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 (cinco anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), 

devendo o Sr. Gestor CERTIFICAR sobre o requerimento 

circunstanciadamente antes do desarquivamento. 4. A remessa dos autos 

ao Gabinete do Juízo 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, 30 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: 1036144-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ARANTES DE PAULA (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 1036144-54.2017.8.11.0041 

DIST.: 30/11/2017 11:00:34 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL 

EXECUTADO: FABRÍCIO ARANTES DE PAULA CPF Nº 011.540.431-77 

CDA'S Nºs 2014/0993949; 2015/1141724; e 2016/1323026. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 04.4.21.026.0242.293 VALOR DA CAUSA: R$ 2.026,99 

DECISÃO 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 valor 

total do crédito tributário ora executado 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 outubro/2018 

equivale à importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.066,40- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E 

QUARENTA 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, cinco anos a contar da data da distribuição, 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, no PRAZO DE QUINZE DIAS. 

Decorrido o prazo in albis ou não, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. 2. O arquivamento acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, 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 (cinco 

anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo 

STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), devendo o Sr. Gestor 

CERTIFICAR sobre o requerimento circunstanciadamente antes do 

desarquivamento. 4. A remessa dos autos ao Gabinete do Juízo 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, 30 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 
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em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. FIM

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030326-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA COCCHIA MARUYAMA (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 1030326-24.2017.8.11.0041 

DATA DA DIST.: 28/09/2017 14:52:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: PAULA COCCHIA MARUYAMA CPF Nº 024.660.341-07 CDA 

Nº 2014/1014255 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.21.026.0316.105 VALOR 

DA CAUSA: R$ 1.819,49 DECISÃO 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 valor total do crédito tributário ora executado 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 

outubro/2018 equivale à importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete 

reais e setenta e seis centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.066,40- (DOIS MIL, SESSENTA E 

SEIS REAIS E QUARENTA 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, cinco anos a contar da data da 

distribuição, 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, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido o prazo in albis ou não, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção. 2. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 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 (cinco anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), 

devendo o Sr. Gestor CERTIFICAR sobre o requerimento 

circunstanciadamente antes do desarquivamento. 4. A remessa dos autos 

ao Gabinete do Juízo 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, 30 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036208-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS JULIANE VIEIRA 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 1036208-64.2017.8.11.0041 

DATA DA DIST.: 30/11/2017 11:05:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADA: THAIS JULIANE VIEIRA DA SILVA CPF Nº 730.293.271-91 

CDA Nº 2014/0996309 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.032.0696.094 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.018,74 DECISÃO 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 valor total do crédito tributário ora executado 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 

outubro/2018 equivale à importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete 

reais e setenta e seis centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.066,4- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS 

REAIS E QUARENTA 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, cinco anos a contar da data da 

distribuição, 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, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido o prazo in albis ou não, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção. 2. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 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 (cinco anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), 

devendo o Sr. Gestor CERTIFICAR sobre o requerimento 

circunstanciadamente antes do desarquivamento. 4. A remessa dos autos 

ao Gabinete do Juízo 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 
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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, 30 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008051-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DA SILVA 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 1008051-47.2018.8.11.0041 

DATA DA DIST.: 28/03/2018 17:37:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA CPF Nº 578.205.971-00 

CDA Nº 2014/1011880 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.033.0568.255 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.995,97- DECISÃO 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 valor total do crédito tributário ora executado 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 

outubro/2018 equivale à importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete 

reais e setenta e seis centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

148/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.066,4- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS 

REAIS E QUARENTA 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, cinco anos a contar da data da 

distribuição, 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, no 

PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido o prazo in albis ou não, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de extinção. 2. O arquivamento 

acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 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 (cinco anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), 

devendo o Sr. Gestor CERTIFICAR sobre o requerimento 

circunstanciadamente antes do desarquivamento. 4. A remessa dos autos 

ao Gabinete do Juízo 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, 30 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008055-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO 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 

M U N I C I P A L  E X E C U Ç Ã O .  F I S C A L  M U N I C I P A L  N º 

1008055-84.2018.8.11.0041 DATA DA DIST.: 28/03/2018 17:38:04 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO FRANCISCO 

DE ABREU CPF Nº 004.014.551-49 CDA’S Nº’S 2014/1025230 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.15.052.0040.02 VALOR DA CAUSA: R$1.949,11- 

DECISÃO 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 valor 

total do crédito tributário ora executado 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 outubro/2018 
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equivale à importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.066,4- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 

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, 

cinco anos a contar da data da distribuição, 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, no PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido 

o prazo in albis ou não, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. 2. O arquivamento acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, 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 (cinco 

anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo 

STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), devendo o Sr. Gestor 

CERTIFICAR sobre o requerimento circunstanciadamente antes do 

desarquivamento. 4. A remessa dos autos ao Gabinete do Juízo 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, 30 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008086-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR VERRI (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 1008086-07.2018.8.11.0041 

DATA DA DIST.: 28/03/2018 17:40:52 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ADEMAR VERRI CPF Nº 457.654.729-15 CDA Nº 

1582423 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.21.020.0812.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.865,61 DECISÃO 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 valor 

total do crédito tributário ora executado 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 outubro/2018 

equivale à importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.066,4- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 

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, 

cinco anos a contar da data da distribuição, 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, no PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido 

o prazo in albis ou não, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. 2. O arquivamento acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, 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 (cinco 

anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo 

STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), devendo o Sr. Gestor 

CERTIFICAR sobre o requerimento circunstanciadamente antes do 

desarquivamento. 4. A remessa dos autos ao Gabinete do Juízo 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, 30 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008211-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO BENEDITO DE ARRUDA E SILVA (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 EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 1008211-72.2018.8.11.0041 

DATA DA DIST.: 28/03/2018 18:40:45 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: AGNALDO BENEDITO DE ARRUDA E SILVA CPF 

Nº 996.772.371-87 CDA Nº 2014/0996049 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

04.4.21.024.0264.263 VALOR DA CAUSA: R$ 1.121,18- DECISÃO 

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 valor 

total do crédito tributário ora executado 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 outubro/2018 

equivale à importância de R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), conforme dispõe a Portaria nº 148/2018/SEFAZ/MT, 

totalizando R$ 2.066,4- (DOIS MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 

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, 

cinco anos a contar da data da distribuição, 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, no PRAZO DE QUINZE DIAS. Decorrido 

o prazo in albis ou não, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. 2. O arquivamento acima não implica na extinção desta 

Execução Fiscal, 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 (cinco 

anos após a distribuição), 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 c/c Repetitivo 

STJ: REsp nº 1340553/RS de 12/09/2018), devendo o Sr. Gestor 

CERTIFICAR sobre o requerimento circunstanciadamente antes do 

desarquivamento. 4. A remessa dos autos ao Gabinete do Juízo 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, 30 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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001219-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL AUGUSTO MACIEL 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 1001219-32.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2017 10:10:39 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DANIEL AUGUSTO MACIEL DE 

MORAES CPF Nº 000.340.911-22 CDA Nº 1074918 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 02.2.22.016.1362.001 VALOR DA CAUSA: R$ 137.277,14 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/o, 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 desta sentença o 

Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da 

exordial (PJe e DJe). 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 os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5]. Após o 
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trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal 

na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 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. 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. 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: 0501254-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ADELMO DALL ACQUA (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 0501254-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/02/2016 16:51:43 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: DOMINGOS ADELMO DALL ACQUA 

CPF Nº 062.786.120-20 CDA(s) Nº(s) 2011 / 0580204; 2012 / 0784357; 

2013 / 0850997; 2014 / 1064744; e 2015 / 1224509. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 02.2.23.025.0217.001 VALOR DA CAUSA R$ 31.185,49 

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 341088” - Contribuinte 357364/DOMINGOS ADELMO 

DALL'ACQUA. 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. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, 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. 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). 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. INTIME-SE desta sentença o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe e 

DJe). 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 os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015. PUBLIQUE-SE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 

30 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. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos 
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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. 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: 1009371-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER (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 1009371-69.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2017 09:56:31 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GABRIEL JULIO DE MATTOS 

MULLER CPF Nº 001.950.061-00 CDA'(s) Nº(s) 1146743, 1042572 e 

1290156. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.1.45.001.0192.003 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.184,23 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5]. Após, 

considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 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. 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. 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: 1008797-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO LOPER (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 1008797-46.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/03/2017 09:49:49 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ARILDO LOPER CPF Nº 

003.328.609-49 CDA'(s) Nº(s) 1040119; 1159476; e 1301885. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.15.014.0228.002 VALOR DA CAUSA: R$ 3.593,79 

SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 
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PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/o, 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(s) CDA'(s), 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 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5]. Após, 

considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 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. 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. 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: 1016987-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

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 1016987-95.2017.8.11.0041 

DATA DA DIST.: 30/05/2017 14:59:26 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CNPJ 

Nº 03.478.948/0001-45 CDA'(s) Nº(s) 1225446 e 1272359. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.4.44.039.0341.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.361,29 

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/o, 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(s) CDA'(s), 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 
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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 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5]. Após, 

considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 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. 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. 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: 1016987-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

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 1016987-95.2017.8.11.0041 

DATA DA DIST.: 30/05/2017 14:59:26 EXEQUENTE: CUIABÁ PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CNPJ 

Nº 03.478.948/0001-45 CDA'(s) Nº(s) 1225446 e 1272359. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.4.44.039.0341.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.361,29 

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/o, 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(s) CDA'(s), 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 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5]. Após, 

considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 de 
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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. 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. 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. 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: 1004307-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PUORRO 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 1004307-78.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/02/2017 09:54:05 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO PUORRO FILHO CPF Nº 

040.941.231-72 CDA'(s) Nº(s) 943790, 966720, 1104962 e 1409070. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 83004 VALOR DA CAUSA: R$ 2.620,04 

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/o, 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(s) CDA'(s), 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 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5]. Após, 

considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 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. 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. 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 
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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: 1004307-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PUORRO 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 1004307-78.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/02/2017 09:54:05 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO PUORRO FILHO CPF Nº 

040.941.231-72 CDA'(s) Nº(s) 943790, 966720, 1104962 e 1409070. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 83004 VALOR DA CAUSA: R$ 2.620,04 

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/o, 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(s) CDA'(s), 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 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do CPC/2015[5]. Após, 

considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 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. 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. 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: 1006983-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DE CARVALHO (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 1006983-33.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/05/2016 11:12:55 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARIA CRISTINA DE CARVALHO 

CPF Nº 885.992.996-20 CDA'(s) Nº(s) 930157; 964569; e 1113290. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 62128 VALOR DA CAUSA: R$ 5.472,75 

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/o, 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”, 
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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(s) CDA'(s), 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 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. 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

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. 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. 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: 1020303-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ALBERTO RIBEIRO ELIAS (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 1020303-19.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2017 10:03:02 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JORGE ALBERTO RIBEIRO ELIAS CPF Nº 

542.648.207-15 CDA'(s) Nº(s) 963090; 1114294; e 1385211. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 74881 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 
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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 desta sentença 

extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

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: 1004529-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES DONIZETE PERES DIAS VIANA (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 1004529-46.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/02/2017 08:26:25 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LURDES DONIZETE PERES DIAS 

VIANA CPF Nº 833.341.301-34 CDA'(s) Nº(s) 941776, 965007, 1115939 e 

1400133. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 87471 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.564,02 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 desta sentença 

extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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 
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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: 0500601-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASAS CAMINHO REDENTOR (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 0500601-18.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:52:12 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CASAS CAMINHO REDENTOR CNPJ 

Nº 01.923.127/0001-45 CDA'(s) Nº(s) 2012 / 0806916; 2013 / 0847199; 

2014 / 1074924; e 2015 / 1208941. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.2.32.018.1628.001 VALOR DA CAUSA: R$ 26.943,00 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 desta sentença 

extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015[5]. 

Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 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.
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009400-22.2017.8.11.0041

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 1009400-22.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/03/2017 09:57:19 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO 

LTDA - ME CNPJ Nº 03.478.948/0001-45 CDA'(s) Nº(s) 1223283, 1083669 

e 1281819. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.44.039.0186.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 34.595,07 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 desta sentença 

extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

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: 1007547-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V L CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C 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 1007547-12.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2016 15:16:08 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: V L CONSULTORIA E ASSESSORIA 

S/C LTDA - ME CNPJ Nº 01.237.576/0001-30 CDA'(s) Nº(s) 929188, 

961767 e 1113234. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 55599 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.248,20 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/o, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 326 de 537



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(s) CDA'(s), 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 desta sentença 

extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

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: 1007099-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO GUSTAVO 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 1007099-05.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 13/03/2017 11:21:28 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GONCALO GUSTAVO NUNES 

RONDON CPF Nº 063.950.401-97 CDA'(s) Nº(s) 941249, 981795, 1092469 

e 1387243. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 91035 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.146,37 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 
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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 desta sentença 

extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

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: 1001236-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PALMIRO DE SOUZA (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 1001236-68.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2017 10:11:18 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: PALMIRO DE SOUZA CPF Nº 

034.698.911-68 CDA Nº 1076749 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.11.030.0098.001 VALOR DA CAUSA: R$ 103.333,70 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 desta sentença 

extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015[5]. 

Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 
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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: 1007353-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MIGUEL 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 1007353-12.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/05/2016 09:31:20 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: VANDERLEI MIGUEL DA COSTA 

CPF Nº 229.640.531-20 CDA'(s) Nº(s) 935441, 972590 e 1097531. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 52630 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 desta sentença 

extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta registrada, em 

homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º 

do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

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: 1016671-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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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 EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016671-19.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 06/10/2016 11:03:31 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO 

LTDA - ME CNPJ Nº 03.478.948/0001-45 CDA Nº 1311183 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.4.45.030.0214.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.020,02 

SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à Empresa Executada 

acima identificada, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à CDA acima descrita, 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, 

onde se lê que "Cancelamento realizado em atenção ao processo 

00.031696/2017-1, Data: 22/03/2017, através do qual a Diretoria de 

Cadastro Fiscal informou que os lançamentos posteriores ao ano de 2012 

são indevidos, por estarem em duplicidade com os da inscrição n° 

01.4.45.026.0407.001" (ID 11315058). 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(s) CDA'(s), 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 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. 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 determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015[5]. 

Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A seguir, DÊ-SE 

BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e Sistema PJe, e 

em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 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: 1006708-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO NATALE (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 1006708-84.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 09:51:31 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCO NATALE CPF Nº 

049.716.068-40 CDA'(s) Nº(s) 933152, 964037 e 1106258. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 55464 VALOR DA CAUSA: R$ 5.248,20 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/o, 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 
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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(s) CDA'(s), 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 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. 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

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: 1006708-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO NATALE (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 1006708-84.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/05/2016 09:51:31 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCO NATALE CPF Nº 

049.716.068-40 CDA'(s) Nº(s) 933152, 964037 e 1106258. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 55464 VALOR DA CAUSA: R$ 5.248,20 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 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. INTIME-SE também desta 
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sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por carta registrada, 

em homenagem aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 

8º do CPC/2015, conforme determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

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: 0501228-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARA GARCIA ZAQUEO (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 0501228-22.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 10:24:51 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JUCIMARA GARCIA ZAQUEO CPF 

Nº 063.024.498-71 CDA'(s) Nº(s) 2012 / 0720210 e 2014 / 0982281. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.41.019.0400.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

3.332,49 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 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. 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 332 de 537



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: 0500853-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA CONCEICAO DUARTE (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 0500853-21.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 12:11:53 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IEDA CONCEICAO DUARTE CPF Nº 

078.941.391-49 CDA'(s) Nº(s) 2012/0783691; 2013/0915120; 

2014/1076933; e 2015/1232189. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.25.074.0152.009 VALOR DA CAUSA: R$ 14.168,78 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 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. 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

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: 1016362-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER (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 1016362-61.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2017 09:34:51 EXEQUENTE: CUIABÁ 
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PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GABRIEL JULIO DE MATTOS 

MULLER CPF Nº 001.950.061-00 CDA'(s) Nº(s) 1146743; 1042572; e 

1290156. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.1.45.001.0492.003 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.184,23 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/o, 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(s) CDA'(s), 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 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. 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 determinam os Arts. 241, 271 e 274 do 

CPC/2015[5]. Após, considerando que a Fazenda Municipal desistiu do 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente. A 

seguir, DÊ-SE BAIXA nesta execução fiscal na Distribuição, relatórios e 

Sistema PJe, e em seguida ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

eletrônicos. 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). PUBLIQUE-SE 

(DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015 [6]. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 30 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. 

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.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31662 Nr: 962-66.2009.811.0053

 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: MINERAÇÃO PANAMERICANA LTDA, ARNALDO 

BIANCHI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Mariotti - OAB:8300/MT, 

Fabiana Curi - OAB:5038/MT, Yaná Gomes Cerqueira - OAB:5495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINERAÇÃO PANAMERICANA LTDA, 

CNPJ: 25007543000161. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O REQUERENTE, para se manifestar, no prazo de dez 

dias, a respeito da proposta de honorários periciais acostada às fls. 

242/245. Intimar ainda o Requente, que a não manifestação ensejará a 

extinção do feito, com funadamento no artigo 485, inciso III do CPC.

Despacho/Decisão: REQUERENTE: MINERAÇÃO PANAMERICANA 

LTDAVistos.Considerando o teor da certidão de fl. 262, promova-se a 

intimação determinada à fl. 248 via edital, fazendo constar a advertência 

de que a não manifestação ensejará a extinção do feito, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do CPC.Decorrido o prazo – 10 (dez) dias –, com ou 

sem manifestação, retornem os autos conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 03 de agosto 

de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 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, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30786 Nr: 2247-60.2016.811.0082

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON EVANGELISTA DE SOUZA

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JACKSON EVANGELISTA DE SOUZA, 

Cpf: 70345757114, 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: 25/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de JACKSON EVANGELISTA DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Crédito 

não Tributário - Certidão de Divida Ativa n. 1412553/2016, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1412553/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/10/2016

 - Valor Total: R$ 3.627,69 - Valor Atualizado: R$ 3.627,69 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 

25. Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e 

IV, da Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32276 Nr: 77-81.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Santa Rosa Ltda. EPP

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA. EPP, 

CNPJ: 03483682000129, Inscrição Estadual: 13.110.638-4. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA. 

EPP, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Crédito Não 

Tributário - Certidão de Dívida Ativa 263/2006, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 263/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/02/2006

 - Valor Total: R$ 13.220,00 - Valor Atualizado: R$ 13.220,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 

39. Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e 

IV, da Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35799 Nr: 2530-49.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Y. & Pires Fabrica de Moveis Ltda- ME, 

Lucas Yago Lopes 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): L. Y. & PIRES FABRICA DE MOVEIS 

LTDA- ME, CNPJ: 20079597000119 e atualmente em local incerto e não 

sabido LUCAS YAGO LOPES DA SILVA, Cpf: 02209380243, Rg: 1252386, 

data de nascimento: 06/01/1995, brasileiro(a), solteiro(a), sócio 

administrador. 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: Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso contra L.Y. & Pires Fábrica de Móveis LTDA e Lucas Tago 

Lopes da Silva, em razão de terem transportado madeira com Documento 

de Origem Florestal - DOF inválido em 23.02.2016, imputando-lhes a prática 

do delito descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98.

Despacho: Vistos. 1. DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL à fl. 97.2. Citem-se os acusados L. Y. & PIRES 

FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA – ME e LUCAS YAGO LOPES DA SILVA, por 

edital, para que apresentem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 

3. O edital, com prazo de dilação de 15 dias, deverá ser publicado em 

jornal de grande circulação, no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 

4. Faça consignar no ato de citação as regras do art. 396-A e seus 

parágrafos, incluídos pela Lei 11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. §1.º A exceção será 

processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.2.º 

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias".5. Não sendo 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se os acusados, citado, não 

constituírem defensor, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido ministerial de fl. 97.6. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31155 Nr: 18009-70.2013.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSE DE ALMEIDA, MARCIO LÍDIO DA 

COSTA, ADELVISON DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADELVISON DA SILVA ALVES, Filiação: 

Irene Teodora da Silva Alves e Ademar Dionizio Alves da Silva, 

brasileiro(a), convivente. 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: Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual. 

contra Adelvison da Silva Alves e outros, como incurso na pena do artigo 

34, caput, inciso I, c/c art 15, inciso II, "i", ambos da Lei 9.605/98.

Despacho: Vistos. Verifica-se que o edital de citação de fl. 66 refere-se 

aos autos de Cód. 28219.Assim, determino o desentranhamento do 

referido edital devendo ser juntado aos autos de Cód. 28219.Ademais, 

determino a citação do réu ADEVILSON DA SILVA ALVES pela via 

editalícia, em consonância com o art. 361, do Código de Processo Penal, 

para que apresente resposta à acusação.Cumpra-se.Cuiabá, 19 de julho 

de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29045 Nr: 1029-94.2016.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO ALIBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE CADASTRO E 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Willian de Arruda - 

OAB:6369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que tendo em vista o 

processo estar parado a mais de 30 dias, impulsiono a fim de intimar o 

impetrante para promover o andamento processual sob pena de extinção.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 375846 Nr: 17168-18.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026, DR. DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB-MT 

16449 - OAB:, DR. GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB-MT 8848 - OAB:, 

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17467-MT

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES, OAB/MT 12.026, que foi designado o dia 11 de abril de 2019 as 

13:30 hs, para a realização do julgamento do acusado pelo Tribunal 

Popular do Juri.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 165271 Nr: 12583-59.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR a Dra. ELIDIA PENHA 

GONÇALVES, OAB/MT 2.886, defensora do acusado Renato Pereira de 

Oliveira, que foi designado o dia 07 de fevereiro de 2019 as 13h30min, 

para a realização do julgamento do acusado, pelo Tribunal Popular do Juri.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168756 Nr: 16045-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAYER LESSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, Rg: 

1965390-5, Filiação: Izau José Ferraz e Dilza Lessa Nogueira, data de 

nascimento: 07/05/1989, brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT, 

casado(a), mecânico, Telefone 9226-5270. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimação do acusado, Senhor Andre Mayer Lessa da Silva, 

para comparecer à Sessão de Julgamento designada para o dia 25 de 

janeiro de 2019, às 13h30min, a ser realizada no Plenário do Tribunal do 

Júri, localizado no Fórum desta Comarca, endereço no rodapé.

Despacho/Decisão: Autos código nº 168756Vistos, etc.Designo o dia 25 

de janeiro de 2019, às 13h30min, para a sessão de julgamento, pelo 

Tribunal Popular do Júri.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

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, Rosana Albuquerque 

Dutra, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Rosana Albuquerque Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 389139 Nr: 3289-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY SANTANA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT

 Ante o exposto, deixo de acolher a quota ministerial de fls. 12, via de 

consequência, determino a expedição de novo mandado de intimação, a 

fim de que o penitente seja notificado a realizar o pagamento da pena de 

multa, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio do mesmo, expeça-se 

Certidão de Dívida Ativa, para que seja remetida, à Procuradoria Fiscal do 

Estado de Mato Grosso, com cópia desta decisão, com o escopo de 

efetuar a cobrança judicial dos ativos.Às URGENTÍSSIMAS 

providências.Cuiabá, 13 de Setembro de 2018.Geraldo Fernandes Fidelis 

NetoJuiz de Direito

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 544183 Nr: 35493-02.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO EDUARDO SIMZEN BEZERRA DA 

SILVA, OZIA RODIRGUES, WANDERSON DELMON REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR.ALEXANDRO MAGNO MARTINS VIEIRA. OAB/MT: 115.804

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

23/11/2018, ÀS 13:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Designo o dia 23/11/2018 às 13h30min., para 

realização da audiência (04 testemunhas). Comunique-se o juízo 

deprecante. Intime-se. Cumpra-se.

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.: 544386 Nr: 35688-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERNANDES MAGALHAES, IGOR 

SILVA SOUZA, FABIO DE SOUZA CAMPOS, VICTOR MAYK MENDONÇA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AÉCIO PIRES SALOMÉ - 

OAB:3111

 PROCESSO N.º: 35688-84.2018.811.0042 (CÓDIGO: 544386) Vistos etc.I - 

Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do 

mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação. Havendo nos autos, conste no mandado de 

citação pontos de referências para a localização do endereço residencial 

e/ou comercial dos réus. – artigo 1.373, § 1°, da CNGC.III - Certificada a 

necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa dos acusados, 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.IV – Havendo 

pedido de restituição, por ato ordinatório, ouça o Ministério Público acerca 

da necessidade de manutenção da apreensão, antes de encaminhar os 

autos conclusos ao gabinete. Observe-se que os documentos pessoais 

devem ser restituídos à parte independente de ordem, consoante artigo 

1.472, § 2º.V – Conste nos mandados de citação que na hipótese de 

restituição de bens apreendidos, junto ao requerimento de restituição os 

réus deverão apresentar comprovante de propriedade e, tratando-se de 

veículo, a restituição somente acontecerá após a manifestação do 

Ministério Público e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. 

VI – CERTIFIQUE-SE se há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso 

positivo, junte-se. VII – Conforme requerimento ministerial (fl. 102) 

determino o ARQUIVAMENTO PARCIAL do Inquérito Policial apenas no que 

diz respeito aos crimes tipificados nos art. 288 e art. 329, ambos do 

Código Penal, uma vez que não há nos autos elementos contundentes de 

autoria e materialidade para que tenha concorrido ou praticado o delito.Às 

providências.Cuiabá - MT, 23 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.: 547435 Nr: 38511-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e parte dispositiva segue transcrita:

“Estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO 

A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado VALMIR CORREA, qualificado nos 

autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no art. 310, inc. II, 

c.c. art. 312 c.c. art. 313, inc. I e III, todos do Código de Processo Penal.”

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Após, à distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 531359 Nr: 23160-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA CRUZ PACHECO, JOSÉ 

FRANCISCO DA SILVA, VALDEVINO NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390

 Vistos etc.,

Aguarde-se a conclusão da perícia e determinação da insanidade ou não 

do acusado GILSON DA CRUZ nos autos do Incidente de Insanidade 

apenso e voltem-me conclusos para designação de audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 372176 Nr: 12940-97.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDISMO DA CUNHA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLY FORTUNATO - 

OAB:21705 -B

 Intimar a defesa do réu para que, em 05 dias, justifique a ausência à 

audiência, ou, em igual prazo, apresente renúncia ao mandato, sob pena 

de se configurar abandono de causa, o que, além de constitui infração 

disciplinar, rende ensejo à imposição de multa de 10 a 100 salários 

mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 344249 Nr: 4425-10.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEILTON GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 4425-10.2013.811.0042 (Código: 344249) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉ: AGEILTON GOMES FERREIRA 

SENTENÇA 7. Extinção da Punibilidade: De outro giro, ainda que não se 

trate da melhor técnica, em razão da pena estabelecida ao acusado, esta 

prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, 

tempo este já decorrido entre o recebimento da denúncia (14.07.2014) e a 

presente data, de modo que JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

AGEILTON GOMES FERREIRA, qualificado nos autos, relativamente aos 

fatos descritos na denúncia destes autos, o que faço com fulcro no art. 

107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como 

no art. 61, do Código de Processo Penal. 8. Deliberações Finais: Com 

relação à motocicleta Honda CG na 125 ES, placas NPJ5331 e as 

respectivas chaves que foram apreendidas (fl. 36) e são de propriedades 
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do acusado (fl. 64), determino sua intimação pessoal e, caso não seja 

encontrado intime-o por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para comparecer em Juízo a fim 

de restituí-los. Decorrido o prazo assinalado acima e não comparecendo o 

acusado, desde já declaro o perdimento dos mesmos. Se as apreensões 

se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua destruição, e 

em se tratando de objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao 

leilão ou doação, conforme cada caso, tudo conforme previsto na CNGC. 

Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos, comunicando-se aos órgãos 

competentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 29 de 

outubro de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 531130 Nr: 22905-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY GONÇALVES PEREIRA, FRANCISNEY 

DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - OAB:21291/O, YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025/MT

 INTIMAR A DRª SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB/MT 21.291, REGINA 

DE OLIVEIRA DESSUNTE OAB/MT 24238/O E DRº YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB/MT 12.025, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 14:00 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539844 Nr: 31323-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO JORGE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Cassio Marcelino - 

OAB:186.215/MG

 Vistos etc.

Considerando a ausência do advogado do acusado, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a pagar em favor do Dra. Jackeline Moreira Martins 

Pacheco, os honorários advocatícios, os quais arbitro em 1,5 URH, ou 

seja, R$ 1252,08, conforme a Tabela de Honorários Advocatícios do 

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos 

termos da Lei n.º 8.906/94. Para tanto, determino a imediata expedição da 

certidão pertinente para fim de cobrança, na forma do Provimento nº 

09/07-CGJ/MT.

Cumprido o ato deprecado, devolva-se à Comarca de origem, com as 

homenagens de estilo e observância das prescrições legais e normativas

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539844 Nr: 31323-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO JORGE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Cassio Marcelino - 

OAB:186.215/MG

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 541862 Nr: 33256-92.2018.811.0042

 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): LAIRCE MARIA DA SILVA, GABRIEL IGOR DA 

SILVA GUABIRABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL B. P. 

ESPÓSITO - OAB:23.778, JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO 

ESPÓSITO - OAB:23778

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de resposta a acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 526196 Nr: 18113-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DIOGO DA SILVA NASCIMENTO, 

LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA, RAFAELA ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/MT

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos ao Parquet para manifestar acerca do pedido 

feito nesta oportunidade.

 Considerando a insistência na oitiva das testemunhas faltantes, designo a 

data de 05/11/2018, às 15h30min para audiência de continuação.

Requisitem-se os policiais. Os presentes saem intimados.

 Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 527890 Nr: 19792-98.2018.811.0042

 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): EDUARDO DE SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 419768 Nr: 25126-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DA SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514864 Nr: 7338-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILISON PINHEIRO DA SILVA MIRANDA, 

MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA

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

OAB:9086/B, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 419768 Nr: 25126-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DA SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 a 

imputação conferida ao réu SAMUEL DA SILVA DE JESUS, vulgo ‘Talita’, 

brasileiro, solteiro, natural de Várzea Grande/MT, nascido no dia 

22/08/1989, filho de José Manoel de Jesus e Marilza Gerila da Silva.Após o 

trânsito em julgado para a acusação, retorne-me os autos conclusos para 

análise da prescrição retroativa e ainda:Comunique-se o Cartório 

Distribuidor e instituto de Identificação.Proceda-se a incineração das 

substâncias entorpecentes apreendidas, devendo a autoridade policial 

trazer ao processo o respectivo auto. Proceda-se a destruição dos 

petrechos utilizados para uso de entorpecente (um isqueiro e um 

recipiente contendo película usado para consumo de maconha).Deixo de 

me pronunciar a respeito quanto à restituição da mochila e ncessaire, visto 

que foram destruídas, conforme documentos de fls. 316/320.Quanto aos 

demais objetos, documentos e valores (R$ 2,50), restituam-se ao 

acusado, devendo o mesmo se apresentar no prazo de 05 dias a este 

juízo. Em caso de inércia do acusado, desde já, determino o perdimento 

dos mesmos em favor da União.Isento o réu do pagamento das custas e 

despesas processuais.Às providências. Expediente necessárioP.I.C.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 95985 Nr: 1250-81.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DIVINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rômulo Nogueira de Arruda 

- OAB:7693

 Ação Penal n°.1250-81.2008 ( Id. 95985 )

Vistos.

R. Hoje.

Tendo transcorrido o prazo de suspensão condicional do processo sem 

notícia de prorrogação ou revogação, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de WELLINGTON DIVINO DA COSTA, com fundamento no artigo 89, § 5° da 

Lei n° 9.099/95.

Outrossim, atenda o item “VIII” do termo de fl. 102.

Decorrido o prazo recursal e uma vez atendida a determinação constante 

do parágrafo supra, então arquive o feito mediante as formalidades legais.

P.R.I.C.

Cuiabá, 31 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 434648 Nr: 10804-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITEVAM GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19458

 Ação Penal n.º 10804-59.2016 ( Id. 434648 )

 Visto

R. hoje.

Nada obstante tenha aportado o feito à conclusão, em decorrência das 

manifestações constante dos petitórios de fls. 60vº; 67-8 e 70vº, contudo 

observo que o beneficiário da medida não vem cumprindo com muito mais 

condições a que estabelecida no termo de audiência encartada às fls. 

53-5.

Assim sendo, aplicando por analogia o disposto no art. 118, § 2º da LEP, é 

que então designo audiência de justificação para o dia 07.11.2018, às 

13:00h.

Int. o réu.

Dê ciências às partes.

Cumpra.

 Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 530955 Nr: 22746-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13.025

 Vistos.

Tendo em vista que neste ato compareceu a srª. Patrícia Souza 

Leopoldino, esposa do réu, informando que o mesmo encontra segregado 

no CRC, então não me resta senão redesignar audiência, qual faço para o 

dia 06.11.2018 às 17h:45min.

Requisite o réu preso ( CPP, Art. 360 ).

Saindo as partes presente devidamente cientes deste ato processual.

 Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 524839 Nr: 16806-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO WILLIAN DO NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA SILVIA BASTOS 

CARNEIRO - OAB:19473-B

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 Autos: 16806-74.2018.8.11.0042

 Parte autora: Ministério Público

 Parte ré: Adão Willian do Nascimento Gomes

 Data e horário: 13 de agosto de 2018, às 16:45 horas

 PRESENTES

 Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Promotor de Justiça: Dr. Marcos Regenold Fernandes

 DELIBERAÇÕES

 I – Em decorrência da certidão de fl. 19 redesigno a audiência para o dia 

6.1.2018, às 14:15 horas.

II – O oficial de Justiça deve tentar informar se a testemunha reside ou não 

no local.

III – Informe o juízo deprecante.

 IV – Int.

Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Promotor de Justiça:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 535084 Nr: 26797-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON FEITOSA MILAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃO JACON - 

OAB:18570-B

 Autos n. 26797-74.2018.811.0042.

I. Designo o dia 06.11.2018, às 16 horas, para audiência de instrução.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 535085 Nr: 26798-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON FEITOSA MILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃO JACON - 

OAB:18570-B

 Autos n. 26798-59.2018.811.0042.

I. Designo o dia 06.11.2018, às 16 horas e 10 minutos, para audiência de 

instrução.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 534522 Nr: 26237-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER SANDRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889

 Autos n. 26237-35.2018.811.0042.

I. Designo o dia 06.11.2018, às 15 horas e 40 minutos, para audiência de 

instrução.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 531587 Nr: 23367-17.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA RIBEIRO PAHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252

 Autos n. 23367-17.2018.811.0042.

I. Designo o dia 06.11.2018, às 16 horas e 50 minutos, para audiência de 

instrução.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 17273 Nr: 1987-70.1997.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENILSON SANTANA DOS SANTOS, 

INIVALDO DIAS DE MOURA, ANTONIO MARTINS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ - OAB:6782, 

SÉRGIO ARIANO SODRÉ - OAB:3952

 VISTOS ETC.

A Segunda Instância manteve incólume o julgamento atacado.

Desta feita, cumpra-se as disposições do julgamento de fls. 716/736.

Após, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 149296 Nr: 16617-14.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PEREIRA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

20079

 VISTOS ETC.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 415.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 162210 Nr: 9541-02.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA, GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, JOÃO DE SOUZA ALMEIDA - OAB:14289

 VISTOS ETC.

Abram-se vistas as defesas para, no prazo de 5 dias, arrolarem ou 

ratificarem suas testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso 

de testemunha civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 133568 Nr: 5336-61.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEY FERREIRA DA SILVA, LAZARO 

PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NAPOLIS COSTA - 

OAB:15.569, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11055/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão fl. 327, intime-se a defesa para, no prazo de 5 

dias, informar o endereço atualizado do réu Lázaro, visando a expedição 

de missiva para o interrogatório do acusado.

 Decorrido o prazo sem manifestação, com fulcro no art. 412 CPPM c/c o 

art. 367 do CPP, decreto a REVELIA do réu Lázaro Pereira Marques de 

modo que o processo deverá seguir sem a necessidade de sua presença 

e interrogatório.

Após, abram-se vistas às partes para, no prazo de 5 dias, manifestarem 

se tem diligências a requerer (art. 427 CPPM).
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Não havendo requerimentos, abram-se vistas para, no prazo de 8 dias, 

apresentarem alegações finais nos termos do art. 428 do CPPM.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida 

Araújo Della Líbera - OAB:7031, THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5928

 VISTOS ETC.

No que tange à peça de fls. 3698/3699 veiculada pela testemunha Fábio 

Galindo Silvestre, observa-se que a defesa do CB PM Gerson Luiz 

Ferreira Correa Junior (Ref: 178) arrolou a testemunha e até o presente 

momento não manifestou interesse em desistir de sua oitiva.

Outrossim, considerando que a expedição da missiva não suspende a 

instrução criminal, sendo inclusive a qualquer tempo juntada aos autos, 

consoante se infere no art. 359, §§1° 2° do CPPM, comunique-se a 

testemunha que compareça a audiência designada.

Ademais, por se tratar de processo que encontra-se na fase de 

alegações finais, tem-se que o interesse acerca da inquirição da 

testemunha deverá ser manifestado pela parte que a arrolou.

 Ato contínuo, abra-se vista à defesa do CB PM Gerson Luiz Ferreira 

Correa Junior para que, no prazo de 3 dias, manifeste-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 537410 Nr: 29000-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZETINHO ROQUE DE ALMEIDA, ROSINO 

ANTERO DE SOUZA, ALEX FONTES MEIRA E SILVA, SANDRO LUCIO 

FERNANDES DA SILVA, ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10623/O

 VISTOS ETC.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 601.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 43886 Nr: 481-15.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSE DE ALMEIDA, DIVINO GERMANO DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

 Diante da manifestação ministerial de fl. 356, designo o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 16h15min, para a oitiva da testemunha faltante, bem como 

para o interrogatório do Réu.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 544742 Nr: 36036-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ VALENTE 

CHIAPETA - OAB:/MG. 089,851

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 23 de 

novembro de 2018, às 15 horas, para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 545044 Nr: 36287-23.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:7675

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 23 de 

novembro de 2018, às 15:30, para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 430173 Nr: 5783-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCELO OIAMARÉ DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/ MT

 Vistos, etc.

Para prosseguimento do feito, razão pela qual designo audiência de 

instrução e julgamento do qual trata o art. 411, do CPP, para o dia 07 de 
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março 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, 22 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 131915 Nr: 18944-63.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO SILVA PAES, ODENIL RENE 

FIGUEIREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT

 Vistos etc;

Diante da Licença médica deste magistrado, autorizado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência para 

o dia 20 de fevereiro de 2019, às 16h30min.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 329528 Nr: 9689-42.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE SOUZA MINAS, ARIEL LEAL VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:MT 19193/O, DR. JESUINO DE FARIAS - OAB-MT 12.068 - OAB:, 

JESUINO DE FARIAS - OAB:12068

 Vistos, etc. (...)É cediço que a espera incerta na localização do 

denunciado prejudica a produção futura das declarações com maiores 

definições de certeza, comprometendo a busca pela verdade real que 

impera no processo penal tanto em prol da sociedade ou até mesmo a 

favor do acusado.Ademais, não verifico a demonstração de prejuízo ao 

réu pela antecipação de provas, tendo em vista que é garantido ao mesmo 

inclusive, a reinquirição de testemunhas que entender necessária, bem 

como a ele será permitido arrolar as que entender pertinentes quando 

tomar pessoalmente o conhecimento desta ação. Pelas razões acima 

expostas é que entendo necessária a antecipação de provas, de modo 

que defiro o pleito ministerial de fls. 220/223 e 246, designo o dia 19 de 

fevereiro de 2019, às 16h, para audiência de instrução e julgamento, do 

qual trata o art. 411, do CPP. 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. Dê-se ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

08 de outubro de 2018. Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535182 Nr: 26886-97.2018.811.0042

 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): RODRIGO FARIA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15383/MT

 Vistos, etc. Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de RODRIGO FARIA DE PAULA, ante a suposta prática do crime 

previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. A defesa preliminar do 

acusado veio às fls. 64/68, ocasião que requereu: a) a rejeição da 

denúncia por manifesta inépcia e/ou ausência de justa causa; b) em caso 

de recebimento da denúncia, a desclassificação para o delito previsto no 

art. 28 da LT; c) não sendo acolhidas as testes preliminares, a concessão 

da liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos do art. 312 do 

CPP; d) o arrolamento das mesmas testemunhas da acusação e três 

exclusivas de defesa, requerendo a juntada de cópia dos áudios das 

interceptações telefônicas constantes na medida cautelar de cód. 519653; 

e) a realização de exame de dependência toxicológica, sob o argumento 

de que o réu ao tempo do fato era viciado em substância psicotrópicas, 

que alteram a capacidade de autodeterminação, bem como que seja o feito 

suspenso até a conclusão do exame; f) no mérito, pugnou pela absolvição 

sumária do acusado.[...] 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 

RODRIGO FARIA DE PAULA como incurso no artigo da lex repressiva nela 

mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/01/2019, às 15:30 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa. Intimem-se os acusados, as 

testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência 

ao Promotor de Justiça e à Defesa. [...] FACULTO a defesa, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar referidos documentos. Sendo apresentado no 

prazo estipulados, ouça-se o MP e voltem-me conclusos. Do contrário, 

certifique-se antes de remeter à análise. Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 163191 Nr: 1379-33.2001.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA DA CONCEIÇÃO, PEDRO 

BEZERRA CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. HAMILTON LOBO - OAB:, 

JOÃO OTONIEL DE MATOS - OAB:2825, PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13936/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOÃO 

OTONIEL DE MATOS OAB/MT 2.825, para que tome ciência da sentença 

judicial de fls. 556/559 dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473859 Nr: 13815-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fillipe Baffa Clavero - 

OAB:22972, FRANCYELLE DE FREITAS - OAB:21639/O, RAFAEL 

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19032/B

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Fillipe Baffa 

Clavero OAB/MT 22.972, para que tome ciência da decisão proferida às 

fls. 839

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 419276 Nr: 24610-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:11192/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa EDIVAN 

FREITAS VIEIRA OAB/MT 11.192, para que apresente as alegações finais 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 319762 Nr: 19433-95.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, FERNANDO AUGUSTO GOMES - OAB:17231, 

JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943, JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19145

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JUARES 

ANTONIO BATISTA DO AMARAL OAB/MT 2.638, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 220/225.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 333289 Nr: 13871-71.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOEL 

FELICIANO MOREIRA OAB/MT 6.833, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 259/267.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 460854 Nr: 674-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

WELLINGTON SILVA OAB/MT 5354 da audiência designada para o dia 

05/02/2019 às 16h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 330003 Nr: 10172-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMS, CLW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120/MT, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - 

OAB:16020, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464

 Vistos.

Apresentadas as alegações finais pelas partes (fls. 605/609, 617/619, 

624/660 e 663/680), os presentes autos aportaram a este Gabinete para 

sentença.

 Ocorre que ao analisar o feito, verifiquei que não se encontra 

acondicionado à fl. 108 o CD-ROM referente à gravação do vídeo que 

supostamente contém cenas esclarecedoras acerca dos fatos.

Verifiquei, ainda, que as partes apresentaram alegações finais 

mencionando partes do vídeo que constavam no referido CD-ROM, o que 

demonstra que o manusearam, sendo que a defesa do réu Akio Gustavo 

Maluf Sasaki, patrocinada pelo causídico Dr. André Eduardo Esquiçato 

Dias, foi a última a ter acesso aos autos, conforme extrato do Sistema 

Apolo.

Isto posto, converto o julgamento em diligência e determino que o Dr. 

André Eduardo Esquiçato Dias, patrono do réu Akio, seja intimado para 

que esclareça a este juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca 

do sumiço da referida mídia, sob pena de responsabilização por tal motivo.

Com a manifestação, conclusos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 146686 Nr: 13879-53.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRSON CORNELIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7888

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa MARCIO 

SALES DE FREITAS OAB/MT 7.888, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 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

 Nos termos do art. 973, §3º da CNGC, INTIMO as partes da expedição das 

cartas precatórias para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa 

dos acusados, devendo as partes acompanherem a distribuição 

diretamente nos Juízos Deprecados.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501768 Nr: 40810-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE APARECIDO FLORES 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): HENRIQUE APARECIDO FLORES DOS 

SANTOS, Cpf: 02770195166, Rg: 19746725, Filiação: Claudemir Costa Ou 
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Posca dos Santos e Arlete Josefa Flores Santos, data de nascimento: 

29/06/1988, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, convivente, 

lombador, Telefone 3694-9481. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de HENRIQUE APARECIDO FLORES DOS SANTOS pela 

prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 129, §9º c/c art. 155 c/c 

art. 61, inciso II, “f”, c/c art. 69, todos do Código Penal, contra a vítima 

Raphaela Barbosa da Silva.

Despacho: Ação Penal - Id. 501768.Vistos.Defiro o pedido ministerial de fl. 

54.Compulsando os autos, verifico que o acusado não foi encontrado no 

endereço indicado na exordial, e que realizado buscas através da 

empresas de telefonia, não foi localizado novo endereço, estando, 

portanto, em lugar incerto e não sabido.Desta forma, determino a citação 

do acusado por EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 do CPP). 

EXPEÇA-SE Edital de Citação. Decorrido o prazo da publicação do Edital, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestar interesse na antecipação 

d e  p r o v a s . N a  s e q u ê n c i a ,  c o n c l u s o s . C U M P R A - S E .  À s 

providências.Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499298 Nr: 38417-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO CONCEIÇÃO MONTEIRO, Cpf: 

01113480130, Rg: 1267746-9, Filiação: Maria Conceição dos Reis e José 

Jesus Monteiro, data de nascimento: 12/01/1978, brasileiro(a), natural de 

Santo Antonio do Leverger-MT, convivente, desempregado, Telefone 

9221-4759 (recado). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de FERNANDO CONCEIÇÃO MONTEIRO, pela prática, em 

tese, dos delitos previstos no art. 147, c/c art. 150, §1º, c/c art. 61, II, “f”, 

na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, em desfavor da 

vítima VALDILENE PEREIRA SANTIAGO.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  3 8 4 1 7 - 2 0 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.499298)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.63.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado FERNANDO CONCEIÇÃO MONTEIRO, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 16 de outubro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512663 Nr: 5347-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON HARCHANCEK GOMES, 

Cpf: 01529485118, Rg: 177374-0, Filiação: Elias Alexandrino Gomes e 

Mara Lucia Gomes, data de nascimento: 16/02/1987, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 3666-1910. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de expediente encaminhado a este Juízo pela 

r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de medidas 

protetivas de urgência, em prol da ofendida MARLENE EDNA DE OLIVEIRA 

FERNANDES em proteção e em sua defesa e contra o suposto agressor 

WELLINGTON HARCHANSECK GOMES. Conforme se pode observar das 

declarações da vítima faz-se necessária à concessão de medidas 

protetivas a fim de assegurar sua integridade física e psicológica. Assim 

sendo, relevantes as alegações, e, em face da natureza das relações 

aqui envolvidas, com base no princípio da inafastabilidade da prestação 

jurisdicional (CF, art. 5º, XXV), e, em face do novo ordenamento jurídico, 

que visa dar maior proteção à mulher, vítima de violência doméstica e 

familiar (Lei. nº 11.340/06), PROÍBO o indigitado agressor de: a) 

aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando 

o limite mínimo de 1000 metros de distância entre estes e o agressor; b) 

manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; c) de freqüentar a residência, casa de 

parentes, local de trabalho da vítima (Hospital São Matheus), ambientes em 

comum, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 

Quanto aos demais pedidos formulados pela autoridade policial, à míngua 

de prova pré-constituída, determino seja a vítima intimada a comparecer à 

Defensoria Pública onde será orientada acerca dos documentos que 

deverá fornecer para a instrução do pedido. À autoridade policial a fim de 

que (Lei nº 11.340/06, art. 12): a) colha todas as provas que servirem 

para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias; b) ouça o 

agressor e as testemunhas; c) ordene a identificação do agressor e faça 

juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a 

existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências 

policiais contra ele; d) remeta, no prazo legal, os autos do inquérito policial 

ao juiz e ao Ministério Público. Proceda-se o encaminhamento da vítima à 

Equipe de Atendimento Multidisciplinar, a fim de que sejam efetuados o 

atendimento e acompanhamento desta, encaminhando-me o relatório (art. 

30 da Lei 11.340/06). Encaminhe-se a vítima para atendimento pela 

Defensoria Pública de Cuiabá (Art. 28, da Lei 11.340/06). NOTIFIQUE-SE A 

R. AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O 

SUPOSTO AGRESSOR A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO 

APLICADAS. Tendo em vista o caráter urgente da medida, determino que 

CÓPIA da presente decisão sirva como competente MANDADO. Para fins 

de notificação, consigno que é vítima: MARLENE EDNA DE OLIVEIRA 

FERNANDES, Cpf: 02611400199, Rg: 16631579 SSP MT Filiação: José 

Edno Fernandes e Sebastiana Oliveira de Amorim, data de nascimento: 

26/10/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

33, 25, Qd 39, Bairro: Três Barras, Cidade: Cuiabá-MT e agressor: 

WELLINGTON HARCHANCEK GOMES, Cpf: 01529485118, Rg: 177374-0 

Filiação: Elias Alexandrino Gomes e Mara Lucia Gomes, data de 

nascimento: 16/02/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua 04 Quadra 85 Nº 06, Bairro: Parque Cuiabá, Cidade: 

Cuiabá-MT. Ciência ao MP. Intimem-se. Intimem-se. Às providências.

Despacho: Medidas Protetivas n. 5347-75.2018.811.0042 

(Cód.512663)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 
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WELLINGTON HARCHANCEK GOMES, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 15/16, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 

2 7 5 ,  § 2 ° ,  d o  C P C . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 18 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 478745 Nr: 18555-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO PASCOAL DE JESUS, Cpf: 

99023296168, Rg: 11091053, Filiação: Maria de Fatima de Jesus e Antonio 

Pascoal de Jesus, data de nascimento: 27/12/1980, brasileiro(a), 

solteiro(a), autonômo, Telefone 65 99625-8714. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por CLAUDIANA GARCES AMARAL, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica no crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA, INJÚRIA e 

INJÚRIA REAL), por parte do requerido FERNANDO PASCOAL DE JESUS, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, 

determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao 

arbitramento de alimentos em virtude da inexistência nos autos, de prova 

inequívoca da relação de parentesco. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. INTIME-SE a requerente pessoalmente. 

INTIME-SE o requerido, expedindo Carta Precatória para a Comarca de 

Rondonópolis/MT. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria 

Pública. Às providências. Cumpra-se.

Despacho: Medidas Protetivas n. 18555-63.2017.811.0042 

(Cód.478745)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

FERNANDO PASCOAL DE JESUS, acerca das medidas protetivas 

deferidas às fls. 15/16, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 

2 7 5 ,  § 2 ° ,  d o  C P C . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o . À s 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 16 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528905 Nr: 20680-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON SOARES DE SOUZA, 

Filiação: Leila Rosa Soares, data de nascimento: 21/12/1992, brasileiro(a), 

convivente, segurança, Telefone 6593183541. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por RENILSA FATIMA CAMPOS DA SILVA, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA E 

INJÚRIA), por parte do requerido WANDERSON SOARES DE SOUZA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. 

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido das ofendidas, 

determinando: PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM AS 

OFENDIDAS, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO 

DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DAS OFENDIDAS E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao 

arbitramento de alimentos e suspensão de visitas aos dependentes 
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menores, uma vez que não consta nos autos prova de que as partes 

possuem filhos em comum. No cumprimento do mandado, o oficial de 

justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. Sirva a presente decisão 

como mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça 

plantonista. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria 

Pública. Às providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 

26 de junho de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Despacho: (Cód.528905)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital 

do acusado WANDERSON SOARES DE SOUZA, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 17/18, nos termos do art. 361 do CPP e art. 

256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às 

providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440448 Nr: 17008-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALISSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THALISSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, Rg: 

26511274, Filiação: Elvesmar Ribeiro da Silva e Jose Airton de Oliveira, 

data de nascimento: 19/08/1997, brasileiro(a), natural de Porto Velho-RO, 

solteiro(a), borracheiro, Telefone 9311-0788. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de THALISSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela prática, em 

tese, da contravenção tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c 

art. 61, II, “h”, na forma do art. 69 e art. 129, §9, c/c art. 147, c/c art. 61, II, 

“f”, todos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n.º 

11.340/2006, em desfavor da vítima ANA CAROLINY PEREIRA DOS 

SANTOS.

D e s p a c h o :  A ç ã o  P e n a l  n .  1 7 0 0 8 - 2 2 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 4 2  

(Cód.440448)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fls.61.DETERMINO a 

CITAÇÃO POR EDITAL do acusado THALISSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, nos 

termos do art. 361 do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE o 

necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 495673 Nr: 34916-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BRUNIERI DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO BRUNIERI DE MORAES, Cpf: 

03148816110, Rg: 18322042, Filiação: Sonia Mariua Brunieri de Moraes e 

Lodeuvich de Moraes, data de nascimento: 23/06/1989, brasileiro(a), 

natural de Lucas do Rio Verde-MT, convivente, vendedor, Telefone 

92124168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de LEANDRO BRUNIERI DE MORAES, pela prática, em 

tese, do delito previsto no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei n° 

11.340/2006, em desfavor da vítima BEATRIZ DE AMORIM MENDES.

Despacho: (Cód.495673)VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de 

fls.37/38.DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado LEANDRO 

BRUNIERI DE MORAES, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 11 

de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522895 Nr: 14911-78.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RALXDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JADER MARTINS DE FREITAS, Cpf: 

01810360102, Rg: 1685740-2, Filiação: Jair Batista de Freitas e Nair 

Martins Freitas, data de nascimento: 06/05/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), garçom, Telefone 9924 6451. atualmente em local 
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incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por RAIANE APARECIDA LOPES XAVIER DE ALMEIDA, nos 

termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, 

conforme disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência 

à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica nos crimes apenados pelo Código 

Penal (AMEAÇA, INJÚRIA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE), por 

parte do requerido JADER MARTINS DE FREITAS, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: AFASTAMENTO 

DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, 

da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se 

necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei 

nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do 

mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, 

de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será muito importante 

em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de 

descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão 

preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. 

Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § 

único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 

11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. 

Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do 

Código de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO. INTIMEM-SE as partes. Notifique-se o Ministério Público. 

Intime-se a Defensoria Pública. Às providências. CUMPRA-SE EM 

PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 09 de maio de 2018. Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: (Cód. 522895)VISTOS.DEFIRO o requerimento Ministerial de fls. 

21.EXPEÇA-SE novo mandado de intimação da vítima acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 17/18. CONSIGNE-SE no referido mandado, 

que deverá o Oficial de Justiça, utilizar-se da faculdade prevista no art. 

362, do Código de Processo Penal, devendo dirigir-se ao endereço da 

vítima, por DUAS VEZES, em dias e horários alternados e, verificando que 

o que a mesma se oculta, INTIMAR QUALQUER PESSOA DA FAMÍLIA QUE 

ENCONTRAR NO LOCAL, OU VIZINHO, ACERCA DO DIA E HORÁRIO 

DESIGNADO PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL, tudo conforme clara dicção 

do art. 252 do Código de Processo Civil.Determino a citação/intimação por 

edital do requerido JADER MARTINS DE FREITAS, acerca das medidas 

protetivas deferidas às fls. 17/18, nos termos do art. 361 do CPP e art. 

256, I, c/c art. 275, §2°, do CPC.Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá, 30 

de agosto de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 520625 Nr: 12696-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOADIR AFONSO NEVES, Cpf: 

46068724115, Rg: 667.300, Filiação: Benedito Neves e Francisca Pinheiro 

Neves, data de nascimento: 17/05/1963, brasileiro(a), natural de 

Medianeira-PR, solteiro(a), motorista, Telefone 9974-0493. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por INES PEREIRA MARQUES, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica nos crimes apenados pelo Código Penal (AMEAÇA e INJÚRIA), 

por parte do requerido JOADIR AFONSO NEVES, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada 

a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do 

expediente e DEFIRO o pedido da ofendida, determinando: AFASTAMENTO 

DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, 

da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se 

necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei 

nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e 

local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). INDEFIRO o pleito referente ao 

arbitramento de alimentos, em virtude da inexistência nos autos, de prova 

inequívoca da relação de parentesco. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Novo Código de 

Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) 

e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária 

(Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à 
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autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de 

Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, também, 

que o Senhor Gestor conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça. DESIGNO para o dia 25.05.2018, às 14h00, 

audiência de conciliação, nos termos do art. 139, V, do NCPC. SIRVA-SE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuiabá, 23 de abril 

de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

Despacho: Medidas Protetivas n. 12696-32.2018.811.0042 

(Cód.520625)VISTOS.Determino a citação/intimação por edital do acusado 

JOADIR AFONSO NEVES, acerca das medidas protetivas deferidas às fls. 

16/17, nos termos do art. 361 do CPP e art. 256, I, c/c art. 275, §2°, do 

CPC.EXPEÇA-SE o necessário.Às providencias.CUMPRA-SE.Cuiabá, 16 de 

outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460780 Nr: 597-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEALMI ALVES 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): ZEALMI ALVES DA SILVA, Cpf: 

45340749134, Rg: 2870690-0, Filiação: Adelvina Rosa Alves e José Cirino 

Alves, data de nascimento: 20/08/1962, brasileiro(a), natural de Brasil-MT, 

casado(a), pedreiro, Telefone 659904-5719. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ZEALMI ALVES DA SILVA pela prática, 

em tese, da contravenção penal de no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 

(Vias de Fato) e do delito previsto no art. 147 do CP, (Ameaça), c/c art. 61, 

inciso II, “f”, c/c art. 69, todos do Código Penal contra a vítima Maurina de 

Oliveira.

Despacho: Ação Penal - Id. 460780.Vistos.Defiro o pedido ministerial de fl. 

76.Compulsando os autos, verifico que o acusado não foi encontrado no 

endereço indicado na exordial, e que realizado buscas através da 

empresas de telefonia, o novo endereço localizado pertence a outra 

pessoa (Sr. Edevaldo) conforme certidão de fls. 74, estando, portanto, em 

lugar incerto e não sabido.Desta forma, determino a citação do acusado 

por EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 do CPP). EXPEÇA-SE 

Edital de Citação. Decorrido o prazo da publicação do Edital, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestar interesse na antecipação de provas.Na 

sequência, conclusos.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá-MT, 10 de 

outubro de 2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417937 Nr: 23204-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO RAMOS COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAMIRO RAMOS COUTO, Rg: 176.90.889, 

Filiação: Maria Valentina de Arruda e Tomaz Rodrigues do Couto, data de 

nascimento: 23/03/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

auxiliar de topografia, Telefone 65-9290-3414. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de RAMIRO RAMOS COUTO pela prática, em tese, do 

crime tipificado no art. 147 (03 vezes), “caput”, c/c art. 61, II, “f”, do Código 

Penal, contra a vítima Rosangela Domingas do Prado

Despacho: Vistos.Compulsando os autos, verifico que o acusado não foi 

encontrado no endereço indicado na exordial, e que realizado buscas 

através da empresas de telefonia, não foi localizado novo endereço, 

estando, portanto, em lugar incerto e não sabido.Desta forma, determino a 

citação do acusado por EDITAL, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361 

do CPP). EXPEÇA-SE Edital de Citação. Decorrido o prazo da publicação do 

Edital, dê-se vista ao Ministério Público para manifestar interesse na 

antecipação de provas.Na sequência, conclusos.CUMPRA-SE. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 485740 Nr: 25400-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO BERNARD CAPPELLEESCO, Rg: 

19232373, Filiação: Alcina Rodrigues Cappelleesco, data de nascimento: 

13/06/1987, brasileiro(a), natural de Palmas-TO, convivente, Telefone 65 

98467-5331. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O REQUERIDO ACERCA DO DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por RAQUEL SCIASCIA 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 crime apenado pelo Código Penal (Lesão 
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Corporal) – B.O. n° 2017.232322, por parte do requerido PAULO BERNARD 

CAPPELLEESCO, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: INDEFIRO o pedido de “afastamento do agressor 

do lar, domicílio ou local de convivência”, eis que o contexto fático 

apresentado informa que as partes já se encontram residindo em locais 

diferentes, o que demonstra ser desnecessária a medida no presente 

caso concreto. 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). INDEFIRO o pedido de “prestação de alimentos 

provisionais”, tendo em vista que as partes não possuem filhos menores 

em comum, nem se verifica no caso concreto a necessidade 

incontroversa da requerente, a qual poderá ser demonstrada através de 

instrução probatória em autos próprios, a fim de se verificar o binômio 

necessidade/possibilidade. 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. INDEFIRO 

o pedido de “prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, 

por perdas e danos materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os 

danos materiais suspostamente foram suportados, não realizando 

qualquer início de prova que pudesse embasar a obrigação de prestar 

garantia para o pagamento de uma eventual e posterior indenização, como 

consequência do ato ilícito perpetrado. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que 

para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 

Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva. Assim, determino o devido acompanhamento pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. Tendo em vista que a urgência da medida, determino que 

os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de Justiça 

Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. Deixo de 

designar audiência de conciliação, eis que aparentemente inexistem 

questões cíveis a serem resolvidas. INTIMEM-SE às partes. Consigno que 

a intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em 

atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. CÓPIA DA 

PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências . Cuiabá/MT, 18 de julho de 

2017.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que o 

requerido não foi encontrado para intimação acerca do deferimento das 

medidas protetivas, razão pela qual determino sua intimação por EDITAL, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 275, §2º, art. 256, inc. I, e 

art. 257 do CPC. EXPEÇA-SE Edital de Intimação. Ainda, MANTENHO as 

medidas protetivas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da 

presente data.Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos para 

análise da possibilidade de extinção do feito.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROMILDO TORRES 

LOPES, digitei.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018

Murilo Cesar de Araújo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 521652 Nr: 13679-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono Dr. Pedro 

Martins Verão, OAB/MT 4839, devolva os autos em epígrafe no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 531339 Nr: 23140-27.2018.811.0042

 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: JD, GP, JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA SABRINA S. GUIMARAES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar a patrona da parte 

autora, para que no prazo legal apresente impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 118271 Nr: 4808-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:9906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13.263

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerida, apresente memoriais escritos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 422305 Nr: 27939-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Santos Damaceno - 

OAB:12.721

 Vistos.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 19/03/2019 às 15h00min.

Intimem-se o acusado e as testemunhas, se arroladas.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512533 Nr: 5205-71.2018.811.0042

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTFDSB

 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

 (...). Por fim, considerando que as partes estão representadas e que não 

existe qualquer preliminar a ser analisada, bem como não vislumbrando 

qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.Com efeito, diante dos fatos e documentos apresentados nos 

autos, FIXO como pontos controvertidos a pensão alimentícia da filha 

menor e de sua genitora, o direito de visitas do requerido à filha menor, a 

partilha de bens e dívidas das partes e condenação da requerente em 

litigância de má-fé.Outrossim, não vislumbro a possibilidade de julgamento 

antecipado do mérito, ante a necessidade de produção de outras provas, 

nos termos do art. 355, inciso I, CPC.Assim, DEFIRO a colheita de 

depoimento pessoal das partes e das testemunhas arroladas, devendo o 

rol de testemunhas ser apresentado pelas partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, conforme previsto no art. 357, §4º, do CPC.Desde já, 

DESIGNO Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para a data de 

12/03/2019 às 16h30min, conforme previsto no art. 357, inc. V, do CPC, 

consignando que compete ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando a intimação do juízo, conforme disposto no art. 

455 do CPC.No mais, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, 

inclusive acerca do suposto descumprimento de medidas protetivas pelo 

requerido – fls. 609/632.Intimem-se as partes, por meio de seus patronos 

– via DJE.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 29 de outubro de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 547292 Nr: 38381-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PIRES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 Vistos.

Consigno que, nesta data, prestei as informações com relação ao Habeas 

Corpus nº 1012698-14.2018, conforme extrato anexo.

No mais, considerando que fora impetrado Habeas Corpus em favor do 

autuado por advogado particular, INTIME-SE o respectivo patrono – via 

DJE, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 546983 Nr: 38087-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ MAULLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO ANTONIO KOHL - 

OAB:21377 OAB/SC

 Cód. 546983

VISTOS.

Trata-se de carta precatória para a oitiva da testemunha ALEX JUNIOR 

MAULE, em ação penal em face do acusado CELSO LUIZ MAULE pela 

prática, em tese, do delito tipificado no art. 147 do Código Penal Brasileiro, 

em desfavor da vítima TEREZA GONÇALVES.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 05/12/2018 às 15:45 min.

INTIME-SE a testemunha, nos termos do art. 212, §2º, do Código de 

Processo Civil.

INTIME-SE o patrono do acusado, via DJE.

Ciência ao Ministério público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

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.: 415697 Nr: 20791-56.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO BRASILEU ESTRAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EULINA OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:19773/0, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - 

OAB:16015

 Ação Penal n. 20791-56.2015.811.0042 (Cód.415697)

VISTOS.

Primeiramente indefiro o requerimento ministerial de fls.191/192, uma vez 

que o acusado encontra-se devidamente intimado, conforme certidão de 

fls.165.

Tendo em vista que, pela Defesa, já foram apresentadas as suas razões 

recursais, REMETAM-SE os autos com vista ao Ministério Público para 

suas contrarrazões, no prazo legal.

Apresentada as contrarrazões remeta-se o feito à Superior Instância para 

reexame da matéria, com as nossas homenagens.

Às providências.

CUMPRA-SE.

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.: 420974 Nr: 26470-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriane dos santos tavares - 

OAB:19564/0

 Autos n. 26470-37.2015.811.0042 (cód. 420974)

 Vistos.

Trata-se de Medida Protetiva requerida por JOELMA FRANCISCA 

FERNANDES, em desfavor de ODENIR DE MELO MIRANDA, na qual as 

partes, em audiência de tentativa de conciliação, firmaram acordo no que 

se refere à pretensão de decretação do divórcio.

Certidão de casamento das partes às fls. 26. Documento de identidade 

(CNH) da Requerente às fls. 53. Documento de identidade do requerido 

(RG) às fls. 54.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme acima relatado, as partes compareceram em audiência de 

conciliação e firmaram acordo referente à decretação do divórcio, 

conforme termo de audiência retro.

Diante disso, no que se refere ao divórcio, em razão da ausência de 

controvérsia entre as partes, bem como a ausência de interesse do 
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Ministério Público e de incapazes, sem prescindíveis delongas, com 

fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, alterado 

pela Emenda Constitucional n. 66/2010, HOMOLOGO, por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes em audiência de conciliação e DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL 

JOELMA FRANCISCA FERNANDES e ODENIR DE MELO MIRANDA, 

autorizando a requerente a voltar a utilizar seu nome de solteira JOELMA 

FRANCISCA FERNANDES.

Por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com julgamento 

de mérito, nos termos do art. 487, Inc. III, “B”, do CPC.

 EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE AVERBAÇÃO na certidão de 

casamento.

INTIMEM-SE as partes.

Não havendo requerimento, ARQUIVE-SE a demanda.

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.: 491310 Nr: 30718-75.2017.811.0042

 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: RDCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271

 Diante do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para fixar a obrigação alimentícia do réu em favor da autora, na forma 

estabelecida na decisão que antecipou os efeitos da tutela (fls. 33/37), 

qual seja, pelo período de 01 (um) ano, a se contar da data da concessão 

da liminar e no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo. Em razão da 

verificação da ocorrência da sucumbência recíproca, condeno as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

com fundamento no artigo 85, §2º do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, devendo, no entanto, tal condenação ficar 

suspensa, nos termos do artigo 98, §3º do CPC, em virtude de fazerem jus 

aos benefícios da assistência judiciária, que ora lhes defiro. Transitada em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.Cuiabá, 29 

de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504262 Nr: 43311-39.2017.811.0042

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271

 VISTOS.

Ás fls. 77, o réu juntou comprovante de pagamento de apenas parte do 

débito executado, por tal motivo, a exequente, apresentou cálculo do 

débito atualizado e requereu a pesquisa e o bloqueio de bens em nome do 

executado, por meio dos Sistemas BACEN/JUD e RENAJUD (fls. 80).

Acontece que no cálculo apresentado pela exequente, ela efetuou o 

desconto do valor pago informado às fls. 77 e nem o termo final da 

obrigação alimentícia fixada em 01 (um) ano após a decisão que antecipou 

a tutela nos autos da Ação n.º 30718-75.2017.811.0042 (código: 491310), 

findando-se, portanto em 29.08.2018.

 Por tal motivo, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública – 

Núcleo da Mulher, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a 

correção da planilha atualizada da dívida da forma acima determinada.

Cumprida tal determinação, renove-me à conclusão para a apreciação do 

pedido de busca de bens em nome do executado junto ao BACEN/JUD e 

RENAJUD.

 Às providências. CUMPRA-SE.

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.: 520176 Nr: 12244-22.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvia de araujo rodrigues - 

OAB:20036/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SÉRGIO DE 

ALMEIDA - OAB:4214/MT, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O

 Medidas Protetivas n. 12244-22.2018.811.0042 (Cód. 520176)

Vistos etc.

Nos termos do artigo 1010, § 1º do NCPC, intime-se a apelada (requerente) 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

requerido às fls. 95/100, no prazo de 15 dias.

Após, autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para análise do recurso interposto, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 541561 Nr: 32984-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LILIAN PAULINE PRATES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA - OAB:14271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 32984-98.2018.811.0042 (Cód.541561)

VISTOS.

Considerando o que o veículo apreendido não tem relação com os fatos do 

processo, defiro o pleito de fls. 04/09.

PROCEDA-SE a restituição do veículo mencionado às fls. 04/09, se por 

ventura estiverem apreendidos nestes autos.

Indefiro o pleito no que tange a isenção de taxas inerentes apreensão do 

veículo, devendo entrar com a ação cabível contra o agressor.

Às providências.

CUMPRA-SE.

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.: 547435 Nr: 38511-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 Cód. 547435

VISTOS.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO de VALMIR 

CORREA, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §9°, do 

Código Penal Brasileiro, ocorrido em 25.10.2018, contra a vítima ELIETE 

JESUS PORTO.

Apresentado ao MM. Juiz de Direito em Audiência de Custódia, a Prisão em 

Flagrante foi CONVERTIDA em Prisão Preventiva.

INTIME-SE o patrono do autuado, para as providências que entender 
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cabíveis.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1025918-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

C. D. A. M. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. M. (PARTE RÉ)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0003342S (ADVOGADO(A))

BENEDITO DA SILVA BRITO OAB - MT3822/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

Processo: 1025918-53.2018.8.11.0041. PARTE AUTORA: CRISTIANE DE 

ARRUDA MACIEL PARTE RÉ: NILSEO CANIZIO MAYA SENTENÇA Vistos 

etc. I. A vítima Cristiane de Arruda Maciel, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou com ação cautelar cível satisfativa pleiteando a 

concessão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha em 

desfavor do agressor Nilseo Canizio Maya, pela prática de violência de 

gênero. Recebida a ação deferiu-se o pedido liminar, tendo sido 

concedidas em favor da autora diversas medidas protetivas. Citado o réu 

e intimado das medidas protetivas o mesmo não apresentou resposta 

escrita. Após, volveram-me conclusos para decisão. II. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Fundamentos III. Versam os autos acerca de 

ação cautelar cível que a vítima ingressou em face do agressor. IV. A 

autora tem por desiderato a concessão de medidas protetivas previstas 

na Lei Maria da Penha. V. Prefacialmente, antes de adentrarmos no exame 

do mérito da celeuma, é necessário desenredar que a ação em comento, 

consoante assente entendimento jurisprudencial firmado pelo Eg. STJ, tem 

natureza jurídica de ação cautelar cível satisfativa, independendo, 

portanto, da propositura de qualquer outra ação quer de natureza cível, 

quer de natureza penal. VI. Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA 

LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 

CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, 

PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas 

previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos 

para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma 

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra 

a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de 

processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa 

hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar 

cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível 

ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a 

eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é 

proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das 

situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de 

qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria 

Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 

1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014) Grifei. VII. Sendo, portanto, ação 

cautelar cível satisfativa a em comento, logo o sucesso da presente ação 

depende da demonstração de dois requisitos que emolduram toda e 

qualquer ação de cunho cautelar, a saber: o fumus boni iuris e o periculum 

in mora (CPC, art. 305[1]). VIII. O fumus boni iuris no vertente caso decorre 

da demonstração de indícios da existência de violência doméstica. O 

periculum in mora, por sua vez, representa a demonstração da 

necessidade da medida para salvaguardar a integridade física ou 

psicológica da vítima. IX. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE 

MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA. NÃO SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA REPRESENTA SEMPRE UM SÉRIO GRAVAME À LIBERDADE 

INDIVIDUAL, QUE NÃO PODE SER EFETIVADA SEM JUSTA CAUSA. NO 

CASO DE O MAGISTRADO CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, NÃO RESTA 

DÚVIDA DE QUE PODERÁ JULGAR, DE IMEDIATO, O MÉRITO DO FEITO, 

NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUEBRA DE PROCEDIMENTO OU 

NULIDADE DA SENTENÇA. 2. O OBJETIVO DA MEDIDA PROTETIVA DE 

URGÊNCIA É ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA 

MULHER. NÃO HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A 

URGÊNCIA DA CONCESSÃO DA MEDIDA, PODERÁ O MAGISTRADO 

JULGAR EXTINTO O FEITO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM 

INDÍCIOS OU ELEMENTOS DE PROVA DA GRAVIDADE DA LESÃO. 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (TJ-DF - 

APR: 32814020108070002 DF 0003281-40.2010.807.0002, Relator: 

SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/01/2011, 2ª 

Turma Criminal, Data de Publicação: 26/01/2011, DJ-e Pág. 171) Grifei. 

APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - INDEFERIMENTO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. - As medidas 

protetivas são autônomas, no entanto, para seu deferimento, deve restar 

demonstrado nos autos a sua necessidade. (TJ-MG - APR: 

10024080407695001 MG , Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de 

Julgamento: 25/02/2014, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 06/03/2014) Grifei. APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA 

PENHA - NATUREZA CAUTELAR E AUTÔNOMA DAS MEDIDAS - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. - As medidas protetivas são 

autônomas, no entanto, para seu deferimento, devem estar demonstradas 

a sua necessidade e a sua urgência. V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA E AGRESSÃO FÍSICA - LEI MARIA DA 

PENHA - EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO - CARÁTER SATISFATIVO -EXTINÇÃO DO 

FEITO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA VÍTIMA - 

INOCORRÊNCIA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. - As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. Inexistindo provas de que a referida situação de perigo 

deixou de existir, principalmente por não ter sido a vítima localizada para 

se manifestar sobre a necessidade atual ou não das medidas protetivas, 

impossível se extinguir o feito por falta de interesse de agir da mesma. 

(TJ-MG - APR: 10024102187127001 MG , Relator: Jaubert Carneiro 

Jaques, Data de Julgamento: 09/07/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2013) Grifei. X. Importante ressaltar 

nesse permeio que a presente ação não se presta para deslindar e 

comprovar cabalmente se houve ou não a violência doméstica, bastando, 

como visto alhures, a presença de indícios da existência de violência 

doméstica para a caracterização do fumus boni iuris. XI. A discussão 

acerca da existência ou não da violência doméstica e acerca da 

responsabilidade do réu por ela deve ser objeto da ação penal e não desta 

ação. XII. Quanto ao fumus boni iuris, os documentos aportados ao feito 

pela vítima ID. 14709907, 14709976 e 14709909 demonstraram a 

existência de indícios da prática de violência doméstica. XIII. No tocante ao 

periculum in mora, a necessidade da medida também restou demonstrada 

desde o início da lide, tanto que foi deferido o pedido liminar, sendo ainda 

necessária a manutenção da medida, haja vista não conter nos autos 

qualquer manifestação por porte da vítima requerendo a extinção das 

presentes medidas, impondo-se, portanto, a procedência do presente 

pedido e, por corolário, a confirmação da liminar preteritamente concedida. 

XIV. Malgrado seja caso de confirmação das medidas protetivas de 

urgência concedidas initio litis, é curial deslindar que as medidas protetivas 

têm caráter excepcional e não podem durar eternamente, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 352 de 537



causar constrangimento ilegal e insegurança jurídica, impondo-se, 

portanto, a manutenção das medidas protetivas em comento enquanto 

persistir o caráter emergencial, de modo que as medidas ora confirmadas 

deverão ter prazo fixo de duração, podendo ser dilatado esse prazo, 

conforme a vítima comprove nos autos que persiste o caráter emergencial. 

XV. Nesse sentido é a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

medida protetiva prevista na lei 11.340/06 possui caráter excepcional, 

devendo ser aplicada apenas em situações de urgência que as 

fundamente e dentro dos prazos razoáveis de duração do processo, 

tendo-se sempre como escopo os requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 

1.0702.13.046887-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 

11/09/2015) Grifei. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cr AI 

10433130453759001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 12/09/2014 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IMPOSIÇÃODE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DELIMITADO - 

INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO - DEFERIMENTO. 01. As medidas 

protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340 /2006, têm natureza 

excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Não 

podem, portanto, subsistirem indefinidamente, sob pena de acarretar 

insegurança jurídica. 02. O longo lapso temporal decorrido entre a 

imposição das medidas e a ausência de posterior manifestação da 

ofendida sobre a continuidade da violência, retira daquela o caráter de 

emergência, justificando a cassação das restrições anteriormente 

impostas. Grifei. XVI. Consigo que as demais questões cíveis ou criminais 

envolvendo as partes deverão ser tratadas em autos próprios. Dispositivo 

XVII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos. ® 

julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas protetivas em favor da 

vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data da 

presente sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes desse prazo, 

manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas ou, ao 

contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste no 

expediente de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima 

não compareça em juízo para pleitear a continuidade das medidas 

protetivas e comprovar a necessidade da continuação das mesmas, 

ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de urgência, 

concedidas, nesses autos, initio littis. ® Publique-se a presente sentença 

no Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 

205, § 3º, do CPC. ® Intime-se a vítima acerca desta sentença com os 

benefícios do art. 212 do CPC. ® Sendo negativa a intimação da vítima da 

presente sentença por ter mudado de endereço, certifique-se nos autos 

se houve prévia comunicação no feito acerca da mudança de endereço. 

Sendo negativa a certidão, presume-se válida a intimação nos termos do 

art. 274, parágrafo único, do CPC. XVIII. Decorrido o prazo de sem 

manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção das medidas 

protetivas; havendo medida de bloqueio de bens ou outras de natureza 

patrimonial e não existindo ação cível em curso nessa Vara tratando de 

partilha de bens, certifique-se nos autos e oficie-se ao Cartório 

competente informando sobre a revogação da medida. XIX. Decorrido o 

prazo sem manifestação da vítima quanto à necessidade de manutenção 

das medidas protetivas, havendo medida protetiva de suspensão de 

posse de arma de fogo, certifique-se nos autos e oficie-se ao superior 

hierárquico do agressor informando sobre a revogação da medida 

protetiva. XX. Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do pagamento de 

eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de assistência 

judiciária[2]. Deixo de condenar o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06[3], não 

necessitando, destarte, de advogado. XXI. Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite. XXII. Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo. XXIII. P.R.I.C. XXIV. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. 

Assinado Eletronicamente Jeverson Luiz Quinteiro Juiz de Direito [1] Art. 

305. 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. [2] Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção 

do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa 

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco 

anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita. [3] Art. 19. As medidas protetivas 

de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério 

Público ou a pedido da ofendida.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 411817 Nr: 16619-71.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415 MT, Olavio José da Silva - OAB:13991 MT

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se o item LV da sentença de fls. 152/168.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 490171 Nr: 29600-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCGDS, ECNMDA, LGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Barini Neto - 

OAB:20133/MT

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido retro.

II. Atenda-se como requer.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 318887 Nr: 18385-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:10842, JORGE 

DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT, RAFAELA ZANELLA MORAES - OAB:22076/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FRANCISCO DA 

SILVA SCHMITT - OAB:19.276, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT, MARIA JOSE BOBATO SCHMITT - OAB:13.925, 

TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - OAB:17.174, TARCISIO LUIZ BRUN 

- OAB:16191-O

 Autos n. 18385-04.2011.811.0042.

I. Determino que a secretaria deste juízo numere as folhas dos autos, bem 

como proceda a abertura do segundo volume.

II. Intime, pessoalmente, o executado, bem como seu advogado, via DJE, 

Doutor Hudson Roque Bobato Schmitt – OAB/MT 14.360, para efetuar o 

pagamento dos valores vincendos na conta bancária da representante 

dos exequentes, qual seja: Agência n. 1569, Conta Poupança n. 030044-5, 

operação n. 013, Caixa Econômica Federal, em nome de Laricia 

Melhorança Reyes de Assis, inscrita no CPF n. 993.695.161-15 – petição 

de protocolo n. 175398/2018, sob pena de descumprimento de decisão 

judicial.

Isso porque, o executado está deixando acumular os valores dos 

alimentos e efetuando o pagamento via depósito judicial, aparentemente, 

visando prejudicar os exequentes, em decorrência do atraso no 

pagamento aliado ao trâmite processual para a liberação dos alvarás.

III. Certifiquem se os valores dos depósitos relativamente aos meses de 
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julho/2017; dezembro/2017; janeiro/2018; fevereiro/2018 e março/2018 

estão vinculados no presente feito. Em seguida, havendo vinculação dos 

respectivos valores, expeça-se o alvará.

IV. Na sequência, intime o executado para, em 15 dias, efetuar o 

pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, em 

relação aos meses subsequentes, sob pena de prisão civil.

V. Dê-se ciência ao Ministério Público.

VI. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 24 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.: 424867 Nr: 30868-27.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9.587/MT

 Posto isso, julgo procedente a denúncia, o que faço para condenar Edson 

Rodrigues dos Santos Junior, como incurso no artigo 147 do Código Penal 

e artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. - Aplicação da pena:Atento aos 

princípios constitucionais e as diretrizes do artigo 59 do Código Penal 

passo a dosimetria da pena. Primeira fase:Inexistem elementos para 

influenciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, 

motivos do crime, circunstâncias e consequências.Não há comportamento 

da vítima para ser analisado. Analisadas referidas circunstâncias judiciais, 

reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime a fixação da pena-base:(i) artigo 147 do Código Penal: 01 mês de 

detenção;(ii) artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941: 15 dias de prisão 

simples.Nesse ponto, registro que as penas no concurso de crimes devem 

ser aplicadas isoladamente, sendo certo que “tal raciocínio faz-se mister 

porque o próprio Código Penal determina no art. 119 que, ‘no caso de 

concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre cada crime 

isoladamente’, ou seja, o juiz não poderá levar a efeito o cálculo da 

prescrição sobre o total da pena aplicada no caso de concurso de crimes, 

devendo-se conhecer, de antemão, as penas que por ele foram aplicadas 

em seu ato decisório e que correspondem a cada uma das infrações 

praticadas isoladamente” .Na segunda fase de aplicação da pena 

(circunstâncias legais) verifico a inocorrência de circunstância atenuante, 

incidindo a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” (violência 

doméstica) do Código Penal, de forma que agravo as penas em 01 mês de 

detenção (ameaça) e 15 dias de prisão simples (vias de fato).-- Terceira 

fase:Não existem causas de aumento ou de diminuição a serem 

analisadas.Do exposot, após análise de todas as circunstâncias cabíveis 

fixo a pena definitiva:(i) artigo 147 do Código Penal: 02 meses de 

detenção;(ii) artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941: 01 mês de prisão 

simples.- Regime inicial de cumprimento de pena:Nos termos do artigo 33, § 

2o, alínea c, do CP (...)

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 101344 Nr: 4829-90.2016.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PLdSMdA, JCMP, EAdSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuza Alves de Oliveira - 

OAB:21520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Julgo Procedente os pedidos iniciais, e Extingo o 

processo, com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil , para:1)Autorizar as crianças Paulo Luiggi 

dos Santos Morão de Azambuja e Júlio Cesar Morão Pires a viajar para o 

exterior na companhia de sua genitora Ecristiane Aparecida dos Santos 

Morão Pires; 2)Expeça-se Alvará de Autorização de Viagem ao 

Exterior;3)Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do 

ECA;4)Publique-se. Intime-se. Cumpra-se;5)Após, com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos procedendo às baixas e anotações 

devidas.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110294 Nr: 2223-21.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. M. L.

CITANDO(A): EDSON MOREIRA LEITE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. E. de S., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante M. E. de S., e em desfavor do genitor 

Edson Moreira Leite. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º 

do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal do Requerido 

Edson Moreira Leite, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 

20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) 

dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 11317 Nr: 1144-28.2010.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmad Indústria Comércio Importação e 

Exportação de Madeiras Ltda, Hermes Wilmar Storch, Ricardo Barbosa 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Norberto Grander - 

OAB:MT 13.669

 Nos termos do art. 431 da CNGC, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o advogado 

Dr. Pedro Paulo Nogueira Nicolino para que promova, no prazo de 3 (três) 

dias, a DEVOLUÇÃO DOS AUTOS em epígrafe que se encontram com 

prazo de devolução expirado, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa. Caso a devolução já tenha ocorrido até a presente 

publicação, desconsiderar a cobrança.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504783-70.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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EDISON RICARDO PICK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK OAB - MT0011743A (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: 1000231-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK OAB - MT0011743A (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505389-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-21.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IHONETH MABACO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ OAB - MT18978/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Prestadas Informações no Agravo de 

Instrumento.Intime-se a parte autora para se manifestar sobre ausência na 

audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002861-63.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GIMENES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO PINHEIRO DE FREITAS OAB - MT3591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, face à ausência da parte autora MIRIAN 

GIMENES DE FREITAS à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 

27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamentos das 

custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE.Publicada 

no sistema PJe.Transitada em julgado, arquive-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: 1001788-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/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.Cumpra-se despacho de Id. 14410003.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003432-34.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE CASSIA HERVATIM CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Converte-se o julgamento em diligência para 

INTIMAÇÃO da parte reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

os documentos apresentados com a peça inicial compatível com o sistema 

PJE, uma vez que os ids. 11187960, 11187946 e 11187929 encontram-se 

em versão incompatíveis com o sistema.Após, retornem os autos concluso 

para julgamento.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 30 de agosto de 

2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015588-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TAKAO WATANABE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT0004546A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:"Vistos, etc.Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial juntando aos autos documentos pessoais legíveis e comprovante de 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, conclusos.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1031897-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:a) CONDENAR a 

parte reclamada no pagamento do terço constitucional sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos anos 

de 2012 a 2018 (considerando o tempo de férias de 45 (quarenta e cinco) 

dias), utilizando para fins de cálculo, o vencimento descrito na ficha 

financeira constante nos autos, acrescido de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária 

pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[1], a 

partir de cada parcela devida, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, limitando o valor da execução ao teto 

dos Juizados Especiais;b) DETERMINAR que seja incorporado o 

recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e 

cinco) dias de férias a parte reclamante enquanto exercer o cargo de 

professor ou enquanto laborar dentro da unidade escolar.E, por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.Intime-se a parte reclamante para 

juntar o cálculo já compensando o valor do terço constitucional pago sobre 

os trinta dias de férias, a ficha financeira de 2012 a 2018 e seu histórico 

funcional, para fins de futura execução.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 da MM. Juíza 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.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2018.Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002123-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/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.Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

juntando aos autos planilha de cálculo atualizado, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, conclusos.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: 1002101-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/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.Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

juntando aos autos planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

conclusos.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: 1002131-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (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.Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

juntando aos autos planilha de cálculo atualizado, bem como tabela de 

honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

conclusos.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: 1003016-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO BARBOSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-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.Verific-ase que há erro de cadastramento no polo 

passivo da ação. Promova a secretaria a retificação no cadastro PJe dos 

dados do réu ESTADO DE MATO GROSSO para propiciar a citação 

válida.Trata-se de execução de titulo extrajudicial, razão pela qual não há 

que se designar audiência de conciliação. Cancele-se referida audiência, 

acaso designada.Intime-se a parte autora para emendar a inicial para 

apresentar demonstrativo de cálculo em apartado do valor total da 

cobrança e comprovante de endereço, no prazo de 15 dias.Após, 

conclusos.Não apresentado o cálculo e o comprovante de endereço no 

prazo fixado, conclusos para a extinção.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.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum
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Portaria

P O R T A R I A Nº 337/2018

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NAS 

VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT.

O Doutor Francisco Rogério Barros – MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a aprovação da Lei Complementar n. 274, de 25 de 

outubro de 2018 do Município de Rondonópolis;

CONSIDERANDO a realização do Mutirão de Negociação Fiscal Municipal, a 

ser realizado no período de 29/10/2018 a 19/12/2018, como forma 

alternativa de cobrança adotada;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento da Meta 5 - Impulsionar 

processos à execução - do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

 R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER os prazos processuais somente das execuções 

fiscais em trâmite na 1ª e 2ª Varas de Fazenda Pública desta Comarca, no 

período de 29/10/2018 a 19/12/2018;

Art. 2º - Os prazos processuais que vencerem neste período 

prorrogar-se-ão para o primeiro dia útil subsequente.

Publique-se, afixando-se cópia desta no átrio do fórum, remetendo-se 

cópia à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

 Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

 Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito Diretor do Foro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

PROCEDIMENTO N°: 189928/2018

SOLICITANTE: VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO

ADVOGADA DA SOLICITANTE: DRA. FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT – 

OAB/MT 18.199

SOLICITADO:DIOGO MARTINS DE LIMA

ADVOGADA DO SOLICITADO: DRA. LORENA MARIA COSTA 

GONÇALVES – OAB/MT 19.719/O

 DESPACHO

 Vistos.

 Previamente ao exame do acordo levado a efeito entre as partes, 

intime-se o interessado para que venha a apresentar o contrato social da 

empresa com nome fantasia BABY KUT.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis-MT, 29 de outubro de 2018.

 CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005646-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

INVENTARIANTE: NEUSA NOVAIS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

jose alves de oliveira e s/m (RÉU)

luiz carlos de souza (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes da designação do dia 14 de novembro de 2018, às 

14:00 horas , para audiência de justificação prévia, devendo o autor 

arrolar tempestivamente as testemunhas (arts.357, §3º; 455, §1º; 562 e 

568, CPC). Por fim, ficam as partes cientes que fora designada audiência 

de justificação em todos os processos nos quais se discute, 

exclusivamente, a posse do imóvel (nº1003308-11/2018, 

nº1005646-89/2017 e nº1006428-62/2018).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001043-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AGUIAR CEZAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Do advogado do exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifestar-se sobre o petitório de Id. 15519002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000805-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA 

- ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO (REQUERIDO)

CETEC CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MARCOS DE CASTRO CAMILO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Dos advogados das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contrarrazões aos recursos de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000429-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSI DE FATIMA SAUSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000429-31/2018 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Elsi de Fátima 

Sausen. Ré: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. ELSI DE 

FÁTIMA SAUSEN, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Liquidação 

de Sentença” em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE 

INC), pessoa jurídica de direito privado. Outrossim, a parte autora fora 

intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, 

deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão (fl.190 – 

correspondência ID 11911103). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença, que ELSI DE FÁTIMA 

SAUSEN move em face de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc), na 

qual persegue a importância de R$26.933,79 (vinte e seis mil, novecentos 

e trinta e três reais e setenta e nove centavos). Devidamente intimada, sob 

pena de extinção do feito, a parte autora não carreou os documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, a fim de comprovar a 

legitimidade ativa (documento comprobatório do investimento que pretende 

ser ressarcida), conforme determinado às (fls.163/164 – correspondência 

ID 11589838). Ressalte-se que os documentos de (fls.168/173 – 

correspondência ID 11817542 e ID 11817543; fls.176/186 – 

correspondência ID 11817550 , ID 11817560 e ID 11817576) encontram-se 

“em branco”. Saliente-se que a juntada de documentos atinentes ao feito 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitara na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco-AC, por si só não comprova o vínculo entre as partes, nem 

mesmo o valor investido pela autora no esquema operado pela ré. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - caso Telexfree – 

pirâmide financeira – prevenção desta Câmara - ação civil pública 

promovida pelo Ministério Público do Acre e julgada procedente, 

declarando a nulidade dos contratos e determinando o restabelecimento 
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ao estado anterior dos prejudicados – liquidação provisória individual que 

é possível, já que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – 

autora que pede a liquidação e consequente execução individual, sob 

alegação de que foi uma das prejudicadas pelo esquema ilícito – ação 

julgada extinta, nos termos do art. 485, IV do CPC – ausência de 

comprovação do vínculo e do crédito – precedentes – vínculo contratual 

que até pode considerar-se provado, ante a juntada da tela de sistema do 

back office da apelada, com indicação do nome da apelante – porém, o 

crédito não foi provado, não havendo qualquer indicação do quanto foi 

despendido pela apelante para ingressar no esquema ilícito da apelada – 

prova que cabia à apelante – art. 373, I, do CPC – TJ do Acre que divulgou 

comunicado determinando que os réus na ACP permitissem acesso dos 

prejudicados aos sítio, para consulta apenas – documentos que poderiam 

ter sido juntados pela apelante e não o foram – recurso não provido.” 

(TJ-SP 10202526620168260577 SP 1020252-66.2016.8.26.0577, Relator: 

Achile Alesina, Data de Julgamento: 23/08/2017, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 24/08/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INVESTIDOS PELOS DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE 

LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE 

COTAS NA PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO 

INDUZ A VERSÃO DO AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

EXEGESE DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC - AC: 

03003492220168240002 Anchieta 0300349-22.2016.8.24.0002, Relator: 

Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 04/07/2017, Quinta 

Câmara de Direito Civil) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. Antes 

que a petição inicial seja indeferida em razão da inépcia, deve ser 

concedida oportunidade à parte autora para que proceda a sua emenda.” 

(TJ/MG, Apelação Cível n° 1035216000691700, 14ª Câmara Cível, Relator: 

Estevão Lucchesi, DJe: 12/08/2016) Assim, considerando-se que a parte 

autora devidamente intimada a sanar o referido vício assim não procedeu, 

impõe-se a extinção do feito ante a ilegitimidade ativa, eis que 

oportunizada a demonstração da efetiva relação jurídica entre as partes 

não o comprovara. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, 

extinto sem resolução de mérito o processo aforado por ELSI DE FÁTIMA 

SAUSEN, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE 

INC), com fulcro nos art. 321, parágrafo único, art.330, II e IV e art.485, VI, 

ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição 

inicial. Custas pela parte autora (art.98, §3º, CPC). Façam-se as 

anotações em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve 

a citação da parte contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais 

formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 26 de março de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005192-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACI DE MAGALHAES SOUZA (REQUERENTE)

ODILON JOAO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILFARLEY ROBERTO CARDOSO (REQUERIDO)

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARILENE MEIRA VIRGENS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Da advogada dos autores, para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar as 

contestações de id. 15402361 e Id. 15400943.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005893-70.2017.8.11.0003

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:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Dos advogados da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004779-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/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))

 

Da advogada da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003217-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (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))

 

Do advogado do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofereça contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009650-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARCENDINO LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (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))

 

Do advogado do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007657-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBOM BERNARDO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 
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1007657-91.2017 Ação: Restituição de Valores c/c Indenização por Dano 

Moral Autor: Elesbom Bernardo de Lima. Réu: Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A. Vistos, etc. ELESBOM BERNARDO DE LIMA, pessoa 

física com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou 

neste juízo com a presente ‘Ação de Restituição de Valores c/c 

Indenização por Danos Morais’ em desfavor de BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, o autor percebe benefício previdenciário e realizou 

empréstimo na forma consignada para com o réu; que, fora devidamente 

informado que os pagamentos ocorreriam de forma mensal, nos exatos 

termos de um pagamento de empréstimo consignado; que, após a 

celebração do empréstimo a parte autora foi surpreendida com o desconto 

denominado ‘reserva de margem de cartão de crédito’; que, referido 

desconto é muito diverso de um empréstimo consignado; que, entrou em 

contato com a requerida com a finalidade de obter esclarecimentos acerca 

do ocorrido, ocasião na qual soube que se tratava na verdade de uma 

retirada de valor sobre um cartão de crédito; que, por essa retirada houve 

uma reserva de margem de 5% (cinco por cento) junto ao seu benefício; 

que, o maior espanto do autor surgiu quando foi informado que os 

descontos realizados mensalmente não abatem o saldo devedor principal, 

apenas amortizando juros e demais encargos; que, mesmo sofrendo 

descontos mensais em seu benefício previdenciário a dívida tornou-se 

impagável; que, não pode o consumidor arcar com uma dívida impagável; 

que, faz jus a indenização por danos morais no valor de R$ 9.370,00 

(nove mil trezentos e setenta reais); requereu de forma liminar que o 

banco réu se abstenha de continuar a realização da reserva de margem 

consignável; no mérito que fosse declarada inexistente a contratação na 

forma realizada, bem como a condenação do réu na restituição na forma 

dobrada dos valores já pagos; que, deve a demanda ser julgada 

procedente, atribuindo a causa o valor de R$ 14.085,20 (quatorze mil e 

oitenta e cinco reais e vinte centavos) postulando a presente sob o manto 

da assistência judiciária gratuita. Juntou documentos.” A liminar restou 

indeferida, não sobrevindo recurso. Devidamente citado, contestou os 

pedidos, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, 

dizendo: “Que, jamais houve falta de compromisso com a verdade por 

parte do réu; que, o autor por livre e espontânea vontade contratou junto 

ao réu um produto bancário denominado cartão de crédito; que, o contrato 

de nº 851069457 é claro quanto as cláusulas e forma de contratação; 

que, o autor realizou uma operação denominada saque no cartão na 

quantia de R$ 1.031,89 (um mil e trinta e um reais e oitenta e nove 

centavos); que, a fatura enviada ao autor mensalmente obedece todas as 

exigências do Banco Central; que, inexiste qualquer abuso de conduta por 

parte do banco réu; que, inexiste cobrança indevida ou falha na prestação 

de serviços; que, inexiste dano moral indenizável; requereu a 

improcedência da demanda, bem como a condenação da parte autora em 

custas e honorários de sucumbência. Juntou documentos.” Sobre a 

contestação, manifestou-se o autor (ID 13210281). Foi determinada a 

intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória (ID 

13817658), oportunidade onde ambas expressamente consignaram o seu 

desinteresse na produção de demais provas e, assim, pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Cuida-se na espécie de Ação de Restituição de 

Valores c/c Indenização por Danos Morais, onde o autor, Elesbom 

Bernardo de Lima, pretende que o réu, Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A, o indenize, a título de danos materiais e morais, em razão 

de uma contratação diversa da que solicitou. Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante 

dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. 

Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, 

Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). Analisando as razões trazidas nas peças de ingresso e 

defensiva, bem como as provas documentais carreadas ao ventre dos 

autos, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento. É 

princípio corrente em direito que, para que o pedido de indenização seja 

acolhido, ao autor compete o ônus de demonstrar a existência dos danos 

e que a reparação não foi concretizada. Também, sem prova 

pré-constituída, o autor sujeita-se aos ônus probatórios, segundo a 

distribuição estabelecida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. E, 

nesse sentido é a jurisprudência: “Quem pede ao Juiz tem o ônus de 

afirmar fatos que autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos 

afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um 

direito em juízo deve provar os fatos que constituem em fundamento.” 

(TARGS - 1ª Câm. Julgado em 10.08.93, na Apel. 193.117.652, rel. Juiz 

Heitor Assis Remonti). “Negados pelo réu os fatos narrados na inicial, 

compete ao autor prová-los durante a fase congnitiva do processo. Não 

os provando, improcedente deve ser julgado o pedido formulado na 

petição inicial.” (TJGO - Apel. 30.912-1/188, j. 26.08.94, rel. Des. Charife 

Oscar Abrão). Assim, em se tratando de processo de reparação de 

danos, fundada no artigo 186 do Código Civil, cumpre o autor o ônus de 

provar, de forma plena e convincente, que a ré, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violou direito seu ou lhe causou 

prejuízo, não havendo elementos seguros, só restará um caminho, a 

improcedência do pedido. Pois bem, a tese esposada pela empresa ré, 

qual seja, de que efetivamente o autor realizou a contratação de cartão de 

crédito com margem consignável contrapõe-se a versão trazida na peça 

de ingresso. Não somente a versão trazida pelo banco réu, mas a farta 

documentação acostada com a defesa impossibilita de dar guarida aos 

pedidos autorais. Necessário frisar que muito embora o Código de Defesa 

do Consumidor seja aplicável ao caso concreto, resta lógico que somente 

o fato de tratar-se de relação consumerista não relativiza o negócio 

jurídico livremente pactuado e sem a demonstração de qualquer vício 

existente ao caso concreto. Necessário seria irrefutável comprovação de 

ilegalidade, o que não vislumbro. O alegado desconhecimento e/ou erro 

quanto à forma de concessão do crédito não se firma, tendo em vista os 

termos do contrato livremente pactuado e em conformidade com a Lei 

13.172/15. Restou demonstrado no caso em tela a adesão do autor ao 

contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (ID 

11429538), bem como a sua regular utilização para a realização de saque 

e, assim, efetiva disponibilização dos valores (ID 11924547). Ora, uma vez 

que o autor/mutuário se beneficiou dos valores lhe resta à obrigação de 

adimplir com o pagamento. Ademais, não resta demonstrado que o valor é 

impagável. Acerca da matéria, assim já tem decidido os Tribunais: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO – 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - BANCO RÉU QUE 

DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES, DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO, NÃO IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LEGALIDADE DA 

COBRANÇA A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - 

ADEMAIS, O DESCONTO DA RMC CONSTITUI FORMA DE AMORTIZAÇÃO 

DO DÉBITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCABE A 

CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS MORAIS, SOB 

PENA DE PRESTIGIAR O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE 

AUTORA, COM VIOLAÇÃO FLAGRANTE AOS PRINCÍPIOS DO "VENIRE 

CONTRA FACTUM PROPRIUM" E DA BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP 

10015445320178260311 SP 1001544-53.2017.8.26.0311, Relator: Sérgio 

Shimura, Data de Julgamento: 20/06/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 20/06/2018) “APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU 

ABUSIVIDADE NOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE EM QUE A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA 

MODALIDADE "RMC" – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – MONTANTE 

EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO - ABUSIVIDADE QUE NÃO PODE SER 

RECONHECIDA –  RECURSO DESPROVIDO.”  (TJ -SP 

10005491820178260383 SP 1000549-18.2017.8.26.0383, Relator: Ana de 

Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 06/06/2018, 13ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2018) “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

DESCONTO A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). 

EMPRÉSTIMO PELA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DA 

PARTE AUTORA. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE 
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RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, PREVISTO NO 

ART. 373, II, DO NCPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

CONTRATAÇÃO LÍCITA. DESCONTO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

MANTIDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS 

ANÁLOGOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007341357, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 12/12/2017).” (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007341357 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

12/12/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/12/2017) É de notório saber que a contratação do cartão 

de crédito na forma como ocorreu não é uma imposição pelo agente 

financeiro. Em verdade, em muitas das vezes é a única forma restante 

para aquele que já não mais dispõe do limite consignável de 30% (trinta 

por cento) de seu benefício obtenha crédito. Coincidentemente ou não, é 

exatamente o caso do autor. Consta de seu extrato de pagamento 

(documento juntado pelo próprio autor com a sua inicial - ID 10134857) que 

ele possui 6 (seis) empréstimos na modalidade consignada. O montante de 

referidos empréstimos alcança o valor de R$ 263,90 (duzentos e sessenta 

e três reais e noventa centavos), sendo que sua margem de consignável 

é de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), eis que 

seus rendimentos são R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). A 

contratação do cartão de crédito como ocorreu era a única forma do autor 

usufruir de algum benefício a seu favor, não se vislumbrando a aventada 

venda casada conforme aduz, sendo necessário reconhecer como 

regular a contratação e inexistente qualquer dever em indenizar a título de 

danos morais ou promover restituição de valores pagos. Assim, a 

improcedência do pedido é medida de justiça imperiosa. Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ‘Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral’ 

promovida por ELESBOM BERNARDO DE LIMA, em desfavor de BANCO 

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS S/A, com qualificação nos autos, 

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, devendo ser observado o disposto no parágrafo 3º, do 

artigo 98, do mesmo diploma processual. Transitada em julgada e feita as 

anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003020-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR DE PAIVA RAMOS (AUTOR(A))

OSVAIR DE PAIVA RAMOS (AUTOR(A))

IVANETE DE PAIVA RAMOS (AUTOR(A))

JOSE DE PAIVA RAMOS (AUTOR(A))

ADEMIR DE PAIVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA SANTANA SANTOS OAB - MT17289/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS TAIANA BOCK (RÉU)

Outros Interessados:

ELIANA NUNES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

IZALTINO RODRIGUES DA CRUZ (TESTEMUNHA)

ROSINEI BEZERRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

CLETILDES VERGILIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Da advogada dos autores, para no prazo de (5) cinco dias, informar se 

houve o cumprimento do acordo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011297-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON ALVES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011297-68/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá - MT 

Autor/Exequente: Sicredi Centro Norte. Réu/Executado: Cleiton Alves 

Santana. Vistos, etc. SICREDI CENTRO NORTE, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de CLEITON ALVES SANTANA, pessoa jurídica de direito 

privado, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a 

presente, servindo a cópia como mandado. Caso a secretaria observe a 

falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja 

solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as 

baixas necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1008029-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500/O-O (ADVOGADO(A))

ERIK GUEDES NAVROCKY OAB - SP0240117A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008029-40.2017 Ação: Produção Antecipada de Provas Autora: 

Raphaela Regina Franciscato. Réus: Jerônimo e Jerônimo Júnior Ltda e 

HPE Automotores do Brasil Ltda. Vistos, etc... Determino à senhora 

Gestora que expeça alvará dos honorários periciais, conforme requerido 

no (id.16206388) e já deferido no (id.10527343). Por fim, sobre o laudo 

apresentado pelo perito judicial no (id.16052385), manifestem-se as partes 

no prazo de (15) quinze dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000396-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000396-41/2018 Ação: Execução de Alimentos Autor: Allan Kaue Silva 

Mendes. Réu: Ederson Mendes Silva. Vistos, etc. ALLAN KAUE SILVA 

MENDES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Execução de Alimentos” 

em desfavor de EDERSON MENDES SILVA, com qualificação nos autos. 

Que distribuíra a presente ação em 23.01.2018 de forma eletrônica, sendo 

determinado às (fls.21 – correspondência ID 13166195) a correta 

distribuição de forma física. É o relatório necessário. D E C I D O: É sabido 

que os autos executórios de alimentos devem tramitar apensos aos autos 

aos quais foram fixados, no caso em tela, o principal tramita de forma 

física junto à Segunda Vara de Família e Sucessões desta Comarca, 

devidamente intimada a proceder a correta distribuição; a parte autora, 

noticiara nos autos a correta distribuição, em conformidade com o petitório 

de (fls.26/27 – correspondência ID 14861554 e ID 14861573). Assim, 

configurada está a inadequação da via eleita pelo autor. Face ao exposto, 

JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o 

processo aforado ALLAN KAUE SILVA MENDES, com qualificação nos 

autos, em desfavor de EDERSON MENDES SILVA, com qualificação nos 

autos, com fulcro art. 485, IV e no art. 321, do Código de Processo Civil, 
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tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autor. 

Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja 

vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e 

cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 31 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010445-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO VENANCIO DE SOUZA OAB - SP406817 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010445-44/2018 Ação: Rescisão Contratual Autor: Wagner de Lima 

Gonçalves. Réu: Valdiney de Assunção. Vistos, etc. WAGNER DE LIMA 

GONÇALVES, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse” em 

desfavor VALDINEY DE ASSUNÇÃO, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) qualificando as partes correta e completamente, eis que 

os dados se encontram incompletos, especificamente no que tange ao 

Código de Endereçamento Postal (CEP), nos termos do artigo 319, II, do 

Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP; b) 

indicando corretamente o valor da causa, nos moldes determinados pelos 

artigos 292, II, e 319, V, do Código de Processo Civil; e, c) acostando aos 

autos documentação comprobatória da necessidade de assistência 

judiciária gratuita (IR, holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 26 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010503-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA SILVA TRENTINI (REQUERIDO)

ROLAND TRENTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010503-47/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: São Paulo - 

SP Autor: Banco Rabobank International Brasil S/A. Réus: Roland Trentini e 

Outra. Vistos, etc. BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Carta Precatória” em desfavor de ROLAND TRENTINI e MARLENE DA 

SILVA TRENTINI, 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, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos cópia da decisão do processo 

nº1055407-38.2018.8.26.0100, a qual deferira a expedição da presente 

carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus atos 

(decisão/despacho de citação), conforme determinam os artigos 260, II, 

§1º, e, 320 do Código de Processo Civil, sob pena de devolução sem 

cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 29 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009567-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

ZENAIDE DE OLIVEIRA DORNELLES (REQUERENTE)

PETRONILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

FATIMA SILENE NASCIMENTO FARIAS (REQUERENTE)

ZENILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ZILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DINAH NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA DORNELLES OAB - 384.760.291-87 

(REPRESENTANTE)

MARA RUBIA DE OLIVEIRA DORNELLES OAB - 305.036.121-20 

(REPRESENTANTE)

MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA DORNELLES OAB - 240.929.081-72 

(REPRESENTANTE)

MARCELIA DORNELLES TRAMONTIN SILVEIRA OAB - 396.179.201-15 

(REPRESENTANTE)

CLEVER DO NASCIMENTO FERREIRA OAB - 004.937.801-57 

(REPRESENTANTE)

ELIZANGELA NASCIMENTO FERREIRA OAB - 616.212.691-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009567-22/2018 Ação: Venda Judicial de Imóvel c/c Danos Materiais e 

Cobrança de Aluguéis Autores: Dinah Nascimento Silva e Outros. Réu: 

Domingos Savio Rodrigues. Vistos, etc. DINAH NASCIMENTO SILVA, 

ESPÓLIO DE NELY DO NASCIMENTO FERREIRA, FATIMA SILENE 

NASCIMENTO FARIAS, PETRONILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 

ESPÓLIO DE ZENAIDE DE OLIVEIRA DORNELLES, ZENILDO RODRIGUES 

DO NASCIMENTO e ZILTON RODRIGUES DO NASCIMENTO, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de 

Venda Judicial de Imóvel c/c Danos Materiais e Cobrança de Aluguéis” em 

desfavor de DOMINGOS SAVIO RODRIGUES, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) qualificando as partes correta e completamente, eis que 

os dados se encontram incompletos, especificamente no que tange ao 

Código de Endereçamento Postal (CEP) dos autores Clever do Nascimento 

Ferreira, Marcio de Oliveira Dorneles, Marcelia Dorneles Tramontin Silveira, 

Zenildo Rodrigues do Nascimento e Zilton Rodrigues do Nascimento, e do 

réu, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, 

da Resolução nº 021/2011/TP; b) acostando aos autos declaração de 

hipossuficiência de todos os autores, cumprindo integralmente o disposto 

no artigo 320 do Código de Processo Civil (art.98, CPC); c) carreando aos 

autos certidão de casamento de Marcelia Dorneles Tramontin Silveira, bem 

como, os documentos pessoais do autor Zenildo Rodrigues do 

Nascimento, eis que indispensáveis à propositura da demanda, nos termos 

do art. 320 do Código de Processo Civil; d) juntando aos autos certidão de 

óbito de Nely Rodrigues do Nascimento, eis que indispensáveis à 

propositura da demanda (art.320, CPC); e) acostando aos autos os 

comprovantes de endereço atualizados nos quais os autores figurem 

como titulares ou, sendo em nome de terceiros, que os mesmos venham 

acompanhados de declarações de residência assinadas pelos titulares 

das unidades consumidoras (art.320, CPC);; f) carreando, novamente, o 

documento de (fls.27/28 – correspondência ID 15930661), eis que o 

constante nos autos esta cortado/incompleto. 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.
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010856-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CALVO OAB - PR33699 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010856-87/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Scania 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Rodorapido Transportes Ltda. 

Vistos, etc. SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de 

forma pormenorizada, devendo constar expressamente com quais 

parcelas encontra-se inadimplente a parte ré (incluindo-se as parcelas 

vencidas e vincendas), nos termos do art. 319, III, do CPC; b) acostando 

aos autos o contrato social da parte autora e mandato procuratório, eis 

que indispensáveis à propositura da ação (art.320 CPC); c) apresentando 

o cálculo atualizado do débito, eis que ausente nos autos, nos termos do 

artigo 320, do Código de Processo Civil; d) recolhendo as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009773-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO NUNES CABETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Do advogado da requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010843-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010843-88/2018 Ação: Indenização Autor: Gabriel da Silva Gomes. Ré: 

Brasil Risk Gerenciamento de Riscos Ltda. Vistos, etc. GABRIEL DA SILVA 

GOMES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste Juízo com “Ação de Indenização por Danos Morais”, em 

desfavor de BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de 

urgência, vindo os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de endereço legível 

no qual o autor figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 

mesmo venha acompanhado de declaração de residência assinada pelo 

titular da unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes do 

artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011216-22.2018.8.11.0003

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:

MERYAN LOPES DA SILVA PEDRINI (EXECUTADO)

LOURESTE JOSE PEDRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011216-22/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executados: Loureste José Pedrini e Outra. Vistos, 

etc. BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução por quantia 

certa” em desfavor de LOURESTE JOSÉ PEDRINI e MERIAN LOPES 

PEDRINI, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, 

através de seu bastante procurador, para 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. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 30 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP CAR VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISADORA BITTAR PASSOS OAB - GO41158 (ADVOGADO(A))

 

Da advogada da executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

obrigação para efetuar o pagamento no valor de R$ 19.235,13 (dezenove 

mil duzentos e trinta e cinco reais e treze centavos), nos termos do artigo 

475 J e do petitório de Id. 14836014.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008872-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

 

Dos advogados réus: Fabiano Rodrigues Costa e Frederico Rodrigues de 

Santana, para providenciar as suas respectivas habilitações nos autos e 

manifestar-se nos termos da decisão de Id. 13817612, no prazo de (15) 

quinze dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003468-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/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))

 

Da advogado da requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781277 Nr: 6691-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E 

TRANSPORTE LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Intimação do advogado do autor para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao petitório de fl. 117/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 770461 Nr: 2376-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO MIRANDA 

MELLO - OAB:4363-A

 Intimação da advogada do exequente para no prazo legal trazer aos 

autos procuração com poderes especificos para levantamento de Alvará, 

conforme provimento 19/2011 CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 392751 Nr: 6332-50.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS COLWAY PNEUS LTDA, FRANCISCO 

SIMEÃO RODRIGUES NETO, LUIZ BONACIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES 

PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wengerkiewicz - 

OAB:24555/PR

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 759831 Nr: 13265-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FABRICIO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do exequente para que, no prazo de 5 

(cinco)dias, manifeste sobre o decurso de prazo da citação editalícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715010 Nr: 10262-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à Contestação de fls. 147/148.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010645-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010645-51/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Lauro Sousa Silva. Réu: Banco Losango S/A – Banco Multiplos. Vistos, 

etc. LAURO SOUSA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de BANCO LOSANGO S/A – 

BANCO MULTIPLOS, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor que 

fora impedido de efetuar compra na modalidade crediário, eis que seu 

nome encontrava-se inscrito nos órgãos de restrição ao crédito (fl.34 – 

correspondência ID 16162550) em decorrência do contrato/fatura de 

n°003020039430914Y, no valor de R$350,07 (trezentos e cinquenta reais 

e sete centavos), e do contrato/fatura n°003020039432190N, no valor de 

R$641,86 (seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), 

ambos com vencimento para o dia 25/05/2018; que, nunca realizara 

negócio jurídico com o réu. Por derradeiro, requer seja deferida a tutela de 

urgência, a fim de que o réu retire o nome e CPF do autor dos órgãos de 

restrição ao crédito, bem como, se abstenha de inscrever novamente o 

nome e CPF do autor, sob pena de multa por descumprimento, conforme 

requerido no item “a” de (fl.22 – correspondência ID 16162293, fls.19/20). 

D E C I D O: Considerando os documentos de (fl.31 - correspondência ID 

16162544), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. RETIRADA DO NOME DOS SISTEMAS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A 

concessão da antecipação de tutela exige a prova inequívoca dos fatos, 

apta a conferir verossimilhança às alegações da parte, e, ainda, a 

possibilidade real de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em 

retirar o nome do agravante dos sistemas de proteção ao crédito em ação 

declaratória de inexistência de negócio jurídico deve ser deferido em 

razão da impossibilidade de exigir que o agravante comprove que não 

contratou com a parte agravada. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF - 

AGI: 20150020327914, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de 
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Julgamento: 17/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 23/02/2016 . Pág.: 328) “INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – POSSIBILIDADE. Sendo verossímil a alegação da consumidora 

de que nunca contratou os serviços de telefonia da ré, e presente dano 

irreparável causado pela demora do processo, possível a concessão de 

tutela antecipada para retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21205818820158260000 SP 

2120581-88.2015.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 

01/07/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/07/2015) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à empresa ré, a qual poderá inscrever 

novamente o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito se 

constatado durante a instrução processual que o débito é devido. Assim, 

hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de 

urgência para determinar que a empresa ré se abstenha de efetuar novas 

inscrições do nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, 

com relação aos contratos de n°003020039430914Y, no valor de 

R$350,07 (trezentos e cinquenta reais e sete centavos), e n° 

003020039432190N, no valor de R$641,86 (seiscentos e quarenta e um 

reais e oitenta e seis centavos), ambos com vencimento para o dia 

25/05/2018. Ademais, deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de 

consequência, oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a exclusão 

da negativação do nome e CPF da parte autora, no que tange as 

inscrições já efetivadas à (fl.34 – correspondência ID 16162550) (art.297, 

CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘d’ de (fl.23 – correspondência ID 16162293, fl.21), eis 

que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 28 de janeiro de 2019, às 

09h00min, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 30 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005589-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THERMOFRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEGORARO OAB - MS21809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005589-37/2018 Ação: Monitória Autor: Thermofrio Indústria E 

Comercio Ltda - Me. Réu: Associação Nacional De Apoio Aos 

Transportadores De Cargas. Vistos, etc. THERMOFRIO INDÚSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor de ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda inicial de 

(fls.61/69 – correspondência ID 14468369 a 14468705). A pretensão visa 

ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art.700 CPC). 

Defiro, pois, de plano, a expedição de mandado, com prazo de (15) quinze 

dias, nos termos do pedido inicial, anotando-se, nesse mandado que, caso 

o réu cumpra, ficará isento de custas, entretanto, estes, para o caso de 

não cumprimento são fixados a razão de 05% (cinco por cento), sobre o 

valor atribuído à causa (art.701, caput e §1º, do CPC). Conste, ainda, na 

carta (art.700, §7º e art.246, I, CPC), que, nesse prazo, o réu poderá 

oferecer embargos, e que, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art.701, §2º e art.702, CPC). Expeça-se mandado. 

Intimem-se e cumpra-se. Roo- MT, 29 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1010707-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYLA DA SILVA GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010707-91/2018 Ação: Despejo Autora: Mayla da Silva Gregorio. Réu: 

Agrailton Araujo dos Santos. Vistos, etc. MAYLA DA SILVA GREGORIO, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Despejo” em desfavor de AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS, com 

qualificação, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Considerando o teor do artigo 58, inciso II, da Lei nº8.245/91; 

considerando que o imóvel localiza-se na Comarca de Pedra Preta–MT; 

considerando a cláusula expressa de foro de eleição à (fl.21 – 

correspondência ID 16171483, fl.04), hei por bem dar-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO. FORO COMPETENTE. LUGAR DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. 

ARTIGO 58, II, DA LEI N. 8.245/1991. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA 

ABRANGIDA PELA COMPETÊNCIA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE 

PORTO ALEGRE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 

70063684963 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 

25/02/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 27/02/2015) Após, procedidas as baixas e anotações 

devidas, efetue-se a distribuição/remessa para a Comarca de Pedra Preta 

– MT, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 30 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001894-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON RENCER GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001894-46.2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Maycon Rencer Gomes da Silva. 

Vistos, etc... OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, via 

seu bastante procurador, nos autos de ‘Busca e Apreensão’, que move 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 364 de 537



em desfavor de MAYCON RENCER GOMES DA SILVA, devidamente 

qualificado, ingressou com o pedido e documentos de (id.9933040; 

id.9933041), vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando a pretensão da 

autora, bem como, compulsando os autos, verifica-se que o pedido de 

conversão do presente feito em “Execução de Título Extrajudicial” é 

pertinente e deve ser atendido, uma vez que não houve a estabilização da 

lide com a apreensão do bem e a citação do réu. Sobre o tema a 

jurisprudência assente que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO INTERPOSTA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM 

DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONVERSAO 

DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA 

DEMANDA, TENDO EM VISTA A FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. 

CONVERSÃO QUE PRESTIGIA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA 

PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE DO PROCESSO E 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE E. TJRJ. 

RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ - AI: 

00482272620178190000, Rio De Janeiro Mage Vara Cível, Relator: Luiz 

Roberto Ayoub, Data De Julgamento: 18/10/2017, Vigésima Quarta Câmara 

Cível Consumidor, Data De Publicação: 19/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. Possibilidade. Hipótese dos autos na 

qual a liminar de busca e apreensão não foi cumprida. Contestação 

apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão – 

impossibilidade – inteligência do art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911/69. É 

direito do Autor a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

de título extrajudicial, nos moldes do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJSP – AI 21574420520178260000 SP 

2157442-05.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e 

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Extinção do Processo sem 

Julgamento do Mérito. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. 

Possibilidade. Ausência de citação do Requerido. Bem não localizado. 

Contrato de Financiamento. Título de Crédito Extrajudicial líquido, certo e 

exigível apto a ensejar a Execução. Aplicabilidade do Princípio da 

Instrumentalidade das formas e Economia Processual. RECURSO 

PROVIDO, para o fim de anular a R. Sentença com retorno dos Autos a 

Origem para o regular prosseguimento do Feito, na forma da Lei.” (TJSP - 

00173521320108260004 SP 0017352-13.2010.8.26.0004, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento: 02/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2017) Assim, acolho a emenda de (id.9933040; 

id.9933041) e determino a citação da parte executada, para que no prazo 

de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. 

(art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimada a executada: ao advogado 

da executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se a executada para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Por fim, 

intime-se pessoalmente a parte exequente, para que no prazo de (10) dez 

dias, recolha as custas remanescentes ante a alteração do valor da 

causa (id.9933040, pág.2), sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007577-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

SUELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

S. L. D. S. S. (AUTOR(A))

MARIA INEZ DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO BRANCO (AUTOR(A))

MAURICIO DIAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007577-93/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autores: Maurício Dias de Souza e Outros. Ré: Latam Airlines (TAM). 

Vistos, etc. MAURÍCIO DIAS DE SOUZA, MARCO ANTONIO BRANCO, 

MARIA INEZ DA SILVA SOUZA, SARA LARISSA DA SILVA 

(REPRESENTADA POR MAURÍCIO DIAS DE SOUZA), SUELI FERREIRA DA 

SILVA e SHEILA CRISTINA D. SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais” em desfavor de LATAM AIRLINES (TAM), pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

de (fls.37/41 – correspondência ID 15211027), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘c’ de (fl.14 – 

correspondência ID 15211019, fl.12), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

03 de dezembro de 2018, às 08:00 horas, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. 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. Vista ao Ministério Público (art. 178, II, 

NCPC), após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 11 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003171-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JOSE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA ETSUKO NAKA JOUTI (RÉU)

NEIDE RAMOS DA ROCHA (RÉU)

MORIO JOUTI (RÉU)

ESPOLIO DE LAZAIR FERREIRA DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003171-63/2017 Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Arnaldo José 

Nunes. Réus: Morio Jouti e Outros. Vistos, etc. ARNALDO JOSÉ NUNES, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Adjudicação Compulsória” em desfavor de 
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MORIO JOUTI, VIRGINIA ETSUKO NAKA JOUTI, ESPÓLIO DE LAZAIR 

FERREIRA DA ROCHA e NEIDE RAMOS DA ROCHA, com qualificação nos 

autos, aduzindo: “Que o autor pugna pela adjudicação dos bens imóveis 

descritos na peça vestibular.” Outrossim, a parte autora fora intimada, via 

sua patrona, para sanar as irregularidades, entretanto, deixou transcorrer 

o prazo in albis, conforme certidão (fl.47 – correspondência ID 15947613). 

É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de 

extinção do feito, a parte autora não atendera o comando judicial, 

conforme determinado às (fls.23 e 43 – correspondência ID 7324426 e 

10649651) Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é 

desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse sentido: 

"desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção 

do processo por descumprimento de determinação de emenda a inicial" 

(STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - 

PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO 

ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 

267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - 

RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - 

PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para emendar a petição 

inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante não cumpriu 

integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento da exordial e 

a extinção do processo sem resolução do mérito na forma preconizada do 

artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. 

Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, eis que a 

publicação em nome do advogado constituído nos autos é o quanto basta, 

sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não 

conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. 

Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se 

que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não 

procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E 

DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo 

aforado ARNALDO JOSÉ NUNES, com qualificação nos autos, em 

desfavor de MORIO JOUTI, VIRGINIA ETSUKO NAKA JOUTI, ESPÓLIO DE 

LAZAIR FERREIRA DA ROCHA e NEIDE RAMOS DA ROCHA, com 

qualificação nos autos, com fulcro no art. 321, do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. 

Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja 

vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e 

cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de outubro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010339-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA MARTINS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1010339-82.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A 

Réu: Daniella Martins Souza Vistos, etc... BANCO ITAUCARD S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de 

DANIELLA MARTINS SOUZA, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação ID-16206677, 

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 ITAUCARD S/A, desfavor de 

DANIELLA MARTINS SOUZA, 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., 

30/outubro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003925-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERRARI - EPP (EXECUTADO)

GILMAR FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003925-05.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: Itau 

Unibanco S/A Réus: Gilmar Ferrari e Outra Vistos, etc... ITAÚ UNIBANCO 

S/A, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

ação em desfavor de GILMAR FERRARI – EPP e GILMAR FERRARI, com 

qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção ID-16096977, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta 

por ITAÚ UNIBANCO S/A, em desfavor de GILMAR FERRARI – EPP e 

GILMAR FERRARI, todos com qualificação nos autos. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra 

“b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Custas pelos 

réus. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 30 

de outubro de 2018. 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: 1003942-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003942-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/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: 1002335-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BORGES COSTA (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA BORGES COSTA (AUTOR(A))

DANILO BORGES COSTA (AUTOR(A))

FABRICIO BORGES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(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: 1002335-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BORGES COSTA (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA BORGES COSTA (AUTOR(A))

DANILO BORGES COSTA (AUTOR(A))

FABRICIO BORGES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(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: 1002335-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BORGES COSTA (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA BORGES COSTA (AUTOR(A))

DANILO BORGES COSTA (AUTOR(A))

FABRICIO BORGES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004941-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUSTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004941-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUSTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004803-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V J M ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ OAB - MT23157/O-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR o patrono da parte autora para 

se MANIFESTAR, no prazo legal, acerca dos petitórios e documentos 

constantes nos IDs 15027098 e 15043508.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023642-20.2016.8.11.0041
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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:

RONALDO CONCEICAO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR o patrono da parte autora para 

MANIFESTAR, no prazo legal, acerca dos petitórios e documentos 

constantes nos IDs 9358975 e 9358372.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003470-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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: 1003470-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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: 1002820-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIA TELEKEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 1002820-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIA TELEKEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 1003603-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA DA COSTA (AUTOR(A))

SEBASTIAO DA COSTA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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: 1003603-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA DA COSTA (AUTOR(A))

SEBASTIAO DA COSTA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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: 1004747-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (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: 1004747-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (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: 1004747-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (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: 1000082-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIARA ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(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: 1000082-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIARA ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(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: 1004086-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MPM TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (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: 1000593-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CRISTINA DE CARVALHO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT21896/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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004514-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIMAR VILELA DE FREITAS 90409205168 (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre a certidão ID 

16245348, requerendo o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010417-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA MARQUES FERREIRA (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))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 13309420, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003544-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON ALEXANDRE PORLONICZAK DA SILVA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000756-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RITA FELIX DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOSE GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre a certidão 

negativa do Oficial de Justiça ID 15079630, requerendo o que de direito no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002492-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME JUNIOR MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010512-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - 604.286.431-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 12953908, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004078-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE LETICIA DE OLIVEIRA CASTRO (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))

 

De ordem da Exma. Sra. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

– Presidente do NUPEMEC - IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

inclusão do mesmo na pauta da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, designando AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

08/11/2018 às 08:30, intimando desde já as partes nas pessoas de seus 

respctivos procuradores .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004078-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE LETICIA DE OLIVEIRA CASTRO (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))

 

De ordem da Exma. Sra. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

– Presidente do NUPEMEC - IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

inclusão do mesmo na pauta da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, designando AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

08/11/2018 às 08:30, intimando desde já as partes nas pessoas de seus 

respctivos procuradores .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002921-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ZEFELD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-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: 1000793-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA JONAS MARTINS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 740821 Nr: 2526-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 PROCESSO N° 2526-60.2014.811.0003 (Cód. 740821)

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

 Indefiro o pedido de fls. 237, no tocante a expedição de ofício ao C.R.I. 
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local, considerando que incumbe ao exequente tal diligência.

Quanto ao número do RENAVAM do veículo penhorado às fls. 229, 

proceda-se com a consulta por meio do sistema Renajud, intimando-se o 

exequente em seguida para que tome ciência dos números.

No mais, intime-se o exequente para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 274268 Nr: 5845-27.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA 

BALBINO, LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO, ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA

 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 a correspondência de folha nº108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18152 Nr: 8386-43.1994.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIVALDO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA RONDONOPOLIS LTDA

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

OAB:OAB/MT13733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fernando martins gonçalves 

- OAB:17449-A, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 De ordem da Exma. Sra. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

– Presidente do NUPEMEC - IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

inclusão do mesmo na pauta da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, designando AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

08/11/2018 às 10:30, intimando desde já as partes nas pessoas de seus 

respctivos procuradores .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 770826 Nr: 2548-84.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE DE OLIVEIRA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SHIGUERU SUZUKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BECKER - 

OAB:17905/MT

 De ordem da Exma. Sra. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

– Presidente do NUPEMEC - IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

inclusão do mesmo na pauta da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, designando AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

08/11/2018 às 08:00, intimando desde já as partes nas pessoas de seus 

respectivos procuradores .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 817934 Nr: 2195-10.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREMI DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTSUL - TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/mt

 De ordem da Exma. Sra. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

– Presidente do NUPEMEC - IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

inclusão do mesmo na pauta da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, designando AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

08/11/2018 às 09:00, intimando desde já as partes nas pessoas de seus 

respectivos procuradores .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 771593 Nr: 2993-05.2015.811.0003

 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: ZILDILENE PAULINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9.925-B

 De ordem da Exma. Sra. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

– Presidente do NUPEMEC - IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

inclusão do mesmo na pauta da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, designando AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

08/11/2018 às 09:30, intimando desde já as partes nas pessoas de seus 

respctivos procuradores .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 740821 Nr: 2526-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 De ordem da Exma. Sra. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

– Presidente do NUPEMEC - IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

inclusão do mesmo na pauta da XIII SEMANA NACIONAL DA 

CONCILIAÇÃO, designando AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 

08/11/2018 às 10:00, intimando desde já as partes nas pessoas de seus 

respctivos procuradores .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 733730 Nr: 13667-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLEMBERGUE PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CLAUDIO SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA COSTA SANTOS - 

OAB:OAB/GO 31.173

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA acerca 

da penhora realizada às fls. 139/143 e fls. 145/149 para, querendo, se 

manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 310146 Nr: 8667-96.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA 

MISTA DO CERRADO LTDA, ALDINO LAURINDO FIEDLER, ZENOR 

BARBIERI, JOAO PEREIRA DA SILVA, IRINEU PEDRO BATISTELLI, 

ADROALDO GATTO, ADAIR FREDERICO, ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ 

PEZZARICO, HERNANDES DA SILVA HORTA, JOSE CARLOS PORTO, 

ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA, CESAR RADER, JOSE ERVIN PERGO, 

PAULO LIMA DIAS, MILONE ANTONIO SACHET, CELSO GATTO, 

AGROPECUARIA CACHOEIRINHA LTDA, MARACATINS IMOVEIS E 

AGROPECUARIA LTDA, ANTONIO EUGENIO BONJOUR, JOSE CARLOS 

FAVRETO, AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA, NATAL FAGOTTI, AIRTO 

SCHNEIDER, TADAO YAMANOI, MILTO BAPTISTA MATTER, VALNIR 

ANTONIO BERVIAN, ODAIR DE CARVALHO

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

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 670 pela suspensão do prazo processual 

conforme requerido.

 Int.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 381857 Nr: 10068-13.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. S. DOS SANTOS COMERCIO ME, INDIARA 

DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls.136.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 740821 Nr: 2526-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURELIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 Vistos etc.

Proceda-se à penhora dos veículos no endereço declinado às fls. 231.

Proceda-se ao necessário, materializando a penhora por meio de termo, 

atentando ao disposto no artigo 838 do CPC/2015 e avaliando-se o bem 

objeto de constrição, de tudo intimando-se ambas as partes.

Não havendo manifestação das partes quanto aos atos de penhora e 

avaliação, impulsione-se o feito no sentido da satisfação do débito, nos 

termos da lei processual civil vigente.

Indefiro o pleito constante no penúltimo parágrafo de fls. 231, visto que 

aludida diligência incumbe à parte exequente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 811324 Nr: 18355-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SCANDIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT, ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR - OAB:OAB/MT 

20589

 Defiro o pedido de fls. 50.

Intime-se. A seguir conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 384432 Nr: 12517-41.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TARCISIO DE SOUZA, WALTAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:MT/1823 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 275 diante do exposto pelo petitório.

 Intimem-se os advogados dos executados para que indiquem se existe ou 

não inventário distribuído, se positivo indicando o número da ação e o local 

onde fora distribuída.

A seguir conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 746397 Nr: 5833-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de substituição do polo passivo da demanda, conforme 

petitório de fls. 83. Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para a realização 

das anotações devidas.

Após, intime-se o autor para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 707693 Nr: 2503-85.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF, TAF, BF, MAF, EDLMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF&CL, EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GARCIA GUIMARAES 

- OAB:12057/MT, FERNANDA GUIMARÃES MARTINS - OAB:OAB/RS 

51.837, GLADIS DENISE MELCHIOR (ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 

11615-B, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Vistos etc.

Diante do desprovimento ao Agravo de Instrumento (fls. 819/824), 

cumpra-se integralmente a decisão de fls. 762.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 706476 Nr: 1191-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS GALLIASSI & SANTOS GALLIASSI LTDA, 

FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:MT/9699, ADEMILSON NAVARRETE LINHARES - OAB:DEFENSOR 

ÚBLICO, MÔNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 Intime-se a parte contrária para se manifestar acerca do petitório de fls. 

178/180.

A seguir conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 408267 Nr: 3928-89.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME HRELING 

VANZELLA - OAB:36.525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de folhas retro. Intime-se o patrono da parte executada 

para que, em 5 (cinco) dias, informe o número da matrícula do imóvel. A 

seguir, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 270232 Nr: 3372-68.2000.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o patrono da parte executada em 5 (cinco) dias sobre às fls. 

345/346. A seguir, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 418575 Nr: 1033-24.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARA CHAVARELLI CASSERE, FLAVIO 

CASTRO CASSERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DINYSIO MANHANI, IZAIR 

BRUMATTI MANHANI, JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de dilação de prazo, conforme requerido às fls. 125.

Int.

Decorrido o prazo solicitado, intime-se para dar prosseguimento ao feito 

sobre pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 415885 Nr: 11545-03.2008.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MARQUES DE SOUZA

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

OAB:OAB/MT 15.025, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de folhas retro no que tange a regularização processual. 

Tendo em vista a constituição do novo patrono, intime-se o exequente 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme 

certidão de fls. 104.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009725-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FARAH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DOS ESCLARECIMENTOS 

ACERCA DA AVALIAÇÃO, ID. 14689499, PARA MANIFESTAÇÃO EM 05 

(CINCO) DIAS, PARA POSTERIOR DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA.,

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006129-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004125-75.2018.8.11.0003

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:

MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE (EXECUTADO)

M. F. MARCILIO VICENTE - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011156-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LENOIR SILVANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

JOANA RIBAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1011156-49.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - O 

exequente pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que o demandante traga aos autos cópia de suas 

três últimas declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento 

e/ou CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 
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pedido de justiça gratuita. II - Compulsando o caderno processual, 

observa-se que a procuração constante no Id. 16201763 se encontra 

apócrifa. Dessa forma, determino que a procuração seja subscrita, no 

mesmo prazo alhures concedido. Após, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010625-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBOSA CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010625-60.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 30 de outubro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007554-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR(A))

EDITH PEREIRA DE LIMA CAMPOS (AUTOR(A))

REGINA AMARAL DE QUEIROZ (AUTOR(A))

AECIO PAULO RIBEIRO (AUTOR(A))

RONDINELY BATUARES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

ADELINO ZANANDREA (AUTOR(A))

MARISTELA ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

ANTONIO DIOGENES PAIM (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MOURA (AUTOR(A))

MARIA DAS NEVES DA COSTA RONDON (AUTOR(A))

IZAURINA PEREIRA HENRIQUE (AUTOR(A))

IVANILDE ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

MARLENE TEIXEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

ANTONIO ILTON DOS SANTOS (AUTOR(A))

JANDIRA DO CARMO VALERIANO SANTOS (AUTOR(A))

MARILENE DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão na petição id. 15937064. Decorrido este prazo sem 

manifestação, o advogado da parte autora fica, desde já, intimado para 

dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009774-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOELEN FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO (RÉU)

LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (RÉU)

SILVA NASCIMENTO & SILVA NASCIMENTO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido na petição id. 16112194. Decorrido este prazo 

sem manifestação,fica o advogado da parte autora, desde já, intimado 

para dar prosseguimento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011301-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON ALVES BIZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1011301-08.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Anote a 

prioridade na tramitação processual nos termos do artigo 1048, I, do CPC. II 

– Ante o pleito de concessão das benesses da justiça gratuita, traga o 

autor o comprovante de recebimento da aposentadoria, no prazo de 15 

(quinze) dias. III – Tendo em vista que a negativa das requeridas se deu 

pelo motivo “serviço solicitado não possui cobertura”, intime o demandante 

para juntar o contrato do plano de saúde firmado entre as partes, no 

mesmo prazo supra. IV – Após, imediatamente conclusos. V – Intime. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 30 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008026-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEL VAZ COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA SCACALOSSI OAB - SP325636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAICE TELES SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAR ADVOGADA DA PARTE AUTORA DO DESPACHO ID N. 

15549191, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001663-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MOTA ATAIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001663-19.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, remeta-o a contadoria judicial para apuração do valor 

das custas processuais, conforme condenação imposta pela r. sentença. 

Vindo o cálculo, intime a requerida para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Havendo o decurso do prazo sem manifestação, deverá a 

Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento competente para as 

providências cabíveis. Com o recolhimento e não havendo manifestação 

da parte interessada, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 822002 Nr: 3599-96.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Ribeiro da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo ficou indisponível para vista à parte autora 

durante o prazo da intimação da decisão de fls. 44, pois equivocadamente 

permaneceu no gabinete, sem registro de carga para a secretaria, tendo 

sido localizado no último dia do prazo. Assim, impulsiono os autos para 

restituir o prazo de 05 (cinco) dias ao autor, para cumprimento da decisão 

de fls. 44.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003164-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA (EMBARGANTE)

ALM COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação/Embargos e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004397-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobrea Devolução da Carta Precatória sem o cumprimento de sua 

finalidade.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003204-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEAO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959/O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT0010579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBECY ROSA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005632-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CARGILL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LEVADA POZZANI OAB - SP345284 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (IMPUGNADO)

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. (IMPUGNADO)

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT0006212A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005632-08.2017.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: BANCO CARGILL SA IMPUGNADO: TRANSPORTADORA 

ROMA LOGISTICA LTDA, TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, 

RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ROMAGRAOS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, SENC PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA, RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, 

T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA., RNC 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Vistos e examinados. Cuida-se 

de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO onde o impugnante alega que seus créditos 

foram equivocadamente listados no processo de recuperação judicial da 

parte impugnada, sob a alegação de que os recebíveis não se sujeitam 

aos efeitos da recuperação judicial, em razão das garantias existentes 

nos contratos estabelecidos, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 

11.101/2005. Requereu, assim, a exclusão dos seus créditos do processo 

de recuperação judicial. Com a inicial vieram documentos. Instada a se 

manifestar, a parte impugnada discordou das alegações da impugnante, 

requerendo a manutenção dos créditos nas classe garantia real; e que, 

caso seja acolhida a impugnação, os bens sejam mantidos em sua posse 

até o cumprimento de seu plano de recuperação judicial. O Administrador 

Judicial afirmou que o crédito da impugnante deve ser mantido no quadro 

geral de credores, na classe de garantia real, aduzindo que a alienação 

fiduciária não foi registrada. O Ministério Público opinou pela exclusão dos 

créditos da lista de credores, e manutenção dos bens na posse da parte 

impugnada até o cumprimento do plano de recuperação judicial. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Demonstrado nos autos, pela impugnante, que o crédito listado advém de 

contrato garantido por alienação fiduciária, a exclusão do mesmo do 

processo de recuperação judicial é medida que se impõe. A inexistência 

do registro da propriedade fiduciária em cartório ou órgão de trânsito, por 

si só, não é fato que afaste a regra da exclusão dos créditos com garantia 

fiduciária do processo de recuperação judicial. Nesse sentido é a 

orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VÍCIOS DE 

REGISTRO – IRRELEVÂNCIA - CREDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO – 

EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, 

DA LEI Nº 11.101, DE 2005 - EXCEÇÃO CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a 

cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de 

crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se 

sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, 

da Lei nº 11.101/2005. 2. A exigência de registro da propriedade fiduciária 

em cartório do domicílio do devedor tem como finalidade ser oposto a 

terceiros. Entre as partes, as avenças devem prevalecer até mesmo 

independentemente de registro.” (AI 109204/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Nos mesmos moldes, assim, 

entende o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL Nº 1.695.047 

- MG (2017/0188016-7) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE 

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : ADAIR VICENTE 

TEIXEIRA FILHO - MG096402 AFONSO SERGIO COSTA FERREIRA - 

MG056635 RECORRIDO : TRANSVALENTE LOGISTICA LIMITADA 

ADVOGADOS : RONAN SARAIVA FRANCO AMARAL - MG107157 

GEUSLIANO AMARAL RODRIGUES - MG134551 ANA CRISTINA PINTO - 

MG074166N AGRAVANTE : TRANSVALENTE LOGISTICA LIMITADA 

ADVOGADOS : GEUSLIANO AMARAL RODRIGUES E OUTRO(S) - 

MG134551 ANA MARIA BRANT DE AZEVEDO E OUTRO(S) - MG168143 

AGRAVADO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADO : ADAIR VICENTE 

TEIXEIRA FILHO E OUTRO(S) - MG096402 INTERES. : BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. INTERES. : ITAU UNIBANCO S.A INTERES. : BANCO 

BRADESCO S/A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO 

GARANTIDAS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU CESSÃO FIDUCIÁRIA. 

AUSÊNCIA DE REGISTRO À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. MATÉRIA 

PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA TRANSVALENTE LOGÍSTICA LIMITADA. (...)Em relação ao 

direito e quanto ao primeiro tema, anoto ter a agravada invocado a 

existência de vício formal no contrato. Afirmou não existir registro do 

contrato de abertura de crédito fixo e que a cédula de crédito comercial 

não foi registrada no oficio competente, qual seja o de títulos e 

documentos de domicílio do devedor (art. 1.361, § 1°, do Código Civil de 

2002), bem como não ter sido registrada junto ao DETRAN. Todavia, tal 

circunstância é irrelevante. O registro deve ser feito no domicilio do 

devedor para ser oposto a terceiros. Entre as partes, as avenças devem 

prevalecer até mesmo independentemente de registro, como foi alegado 

ser o caso do contrato. Neste aspecto, sem razão a recorrida.” Deste 

modo, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, determinando a 

exclusão dos créditos da impugnante da lista de credores do processo de 

recuperação judicial da parte impugnada; determinando, todavia, que os 

bens fiquem na posse dos devedores até o cumprimento do plano de 

recuperação judicial. Após o trânsito em julgado, intime-se o administrador 

judicial para a retificação da lista de credores. Custas pela parte 

impugnada, se devida; bem como honorários advocatícios, que arbitro em 

R$2.500,00. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000335-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARY ESTHELLA ZEOLE TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000335-83.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARY ESTHELLA ZEOLE TEODORO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 08:30 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003673-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERSON CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003673-02.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALBERSON CARLOS DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Tendo o advogado do autor apresentado novo endereço do mesmo, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 14:50 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002597-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHELLIP BARBOSA (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:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002597-74.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PHELLIP BARBOSA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 09:00 horas. Nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico 

devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que 

lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, 

CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. DE DEUS - SERRALHERIA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002635-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARTINS 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002635-86.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDER MARTINS DE SOUZA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 09:10 horas. Nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico 

devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que 

lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, 

CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006427-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LIBERALINO CAROLLO (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 me desloquei até o 

endereço fornecido, entretanto, não localizei o bem objeto da ação. Ainda, 

certifico que percorri diversos locais da Comarca com o intuito de 

apreender o referido bem/citar a parte devedora, no entanto, de forma 

infrutífera. Dessa forma, não foi possível dar cumprimento aos termos do 

mandado. RONDONÓPOLIS/MT, 2 de maio de 2018. ALEXANDRE 

EDUARDO NARLOCH DE SOUZA 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000253-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEBER MARCIAL AGUILAR VERQUIETINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000253-23.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): APARECIDO JOSE DE SOUZA RÉU: ITAU SEGUROS S/A 

Vistos e examinados. Diante da não concordância da parte requerida com 

a tomada da prova emprestada, determino que se prossiga com o regular 

andamento do feito, a fim de que seja realizada a perícia já deferida. 

Nomeio perito judicial o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito 

médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em R$ 

500,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. A 

perícia será realizada nas dependências do Fórum, no dia 29 de Novembro 

de 2018, às 10:20 horas (na sala onde estará estarão sendo feitas as 

perícias do Mutirão do DPVAT). Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DOS SANTOS (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:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000518-54.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JURANDIR DOS SANTOS RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ . Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1– INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: 

Afasto a preliminar arguida pela parte requerida, no que concerne à 

alegada necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo passivo, 

vez que ao autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma das 

empresas que fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido extrai-se 

da jurisprudência pátria: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - 

FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O 

valor do seguro obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 

40 salários mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que 

operam com o seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo 

comum, formado pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos 

proprietários de veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que 

fazem parte do convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido 

convênio foi criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de 

Seguros Privados. V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo 

de três anos para o manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no 

art. 206, §3º, IX, do Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, 

impõe-se a extinção do processo com julgamento de mérito”. (TJMG, Ac 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 
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na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 10:40 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002368-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MELO DA SILVA (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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002368-46.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANO MELO DA SILVA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ . Não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela 

requerida. 1 – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: 

Afasto a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, vez 

que o fato da parte autora ter dado quitação plena pela via administrativa, 

ao que ora está pleiteando judicialmente, não obsta o seu direito de ação 

para requerer o pagamento de eventual diferença que entenda ser 

cabível. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO 

MÍNIMO – INDEXADOR – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR 

COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – 

INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado 

está o entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, 

mas relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não 

traduz renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento: "CIVIL. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. 

INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. 

QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário 

do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe de 

reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de 

conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo que, rejeito a 

preliminar suscitada. 2- Em contestação a ré alega preliminar de ausência 

de pressuposto processual, vistas o comprovante de endereço estar em 

nome de terceiro. Ademais, a jurisprudência assegura que o comprovante 

de residência não constitui documento indispensável ao ajuizamento das 

ações de indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: 

Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - 

FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA CASSADA. - O art. 282 do Código de 

Processo Civil dispõe ser requisito da petição inicial a indicação do 

domicílio das partes. - É desnecessária a instrução da petição inicial com 

documento capaz de comprovar que o autor reside no endereço por ele 

indicado. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA." (TJMG. Proc. 

1.0024.12.242950-9/001. Des. Rel. Gutemberg da Mota e Silva. Dje 

07/03/2013). 3– INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: 

Afasto a preliminar arguida pela parte requerida, no que concerne à 

alegada necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo passivo, 

vez que ao autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma das 

empresas que fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido extrai-se 

da jurisprudência pátria: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - 

FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O 

valor do seguro obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 

40 salários mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que 

operam com o seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo 

comum, formado pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos 

proprietários de veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que 

fazem parte do convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido 

convênio foi criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de 

Seguros Privados. V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo 

de três anos para o manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no 

art. 206, §3º, IX, do Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, 

impõe-se a extinção do processo com julgamento de mérito”. (TJMG, Ac 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 10:30 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005010-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA 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 diligenciei ao endereço 

informado no mandado, no entanto não efetuei a citação de Ana Paula 

Lopes Lima e Felipe Lopes Lucena uma vez que, no local, fui atendido por 

uma senhora de nome Sofia (trabalha no local) que informou que apenas a 

mãe e avó dos citados residem no local, sendo esta de idade avançada 

não sabendo informar onde seria o endereço atual dos mesmos, ficando 

este oficial impossibilitado de cumprir com os termos do mandado. É o que 

me cumpre certificar. RONDONÓPOLIS/MT, 27 de março de 2018. 

LUCIANO DOS SANTOS LIMA Oficial de Justiça
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004423-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TOLENTINO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004423-67.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDRO TOLENTINO DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. Recebida a 

inicial, a ré foi citada e apresentou tempestiva contestação, que foi 

devidamente impugnada pela parte autora, vindo à conclusão. DECIDO. Da 

análise acurada dos autos verifica-se que não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Dito isto, passo à apreciação das preliminares arguidas 

pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO 

PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela parte requerida, no que 

concerne à alegada necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo 

passivo, vez que ao autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma 

das empresas que fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido 

extrai-se da jurisprudência pátria: “RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT NO POLO PASSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

ART. 206, § 3º, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – 

DEMORA PARA CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR 

– ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 

AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106).(...)”. (Ap 21963/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. 2 – DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REEMBOLSO 

DAS DESPESAS MÉDICAS. Como esclarecido pela parte autora na 

impugnação à contestação, a mesma não pretende o ressarcimento de 

despesas na presente ação, que se limita ao pedido de indenização 

securitária. Isto posto, não há razões para extinção do processo, que 

prosseguirá tendo por objeto tão somente a solicitação de verba 

indenizatória. 3 – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO: 

Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta sem julgamento do 

mérito em razão da parte autora ter apresentado comprovante de 

endereço em nome de terceiro. Todavia, segundo o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tal fato não tem o 

condão de gerar a extinção do feito. Veja-se: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

– NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE 

ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.A extinção do processo por 

ausência de laudo médico e comprovante de endereço em nome do autor 

caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito de acesso à 

justiça.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). Isto 

posto, REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares a serem 

apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Defiro a 

produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29 de novembro de 2018, às 13:20 horas. Nomeio como perito o 

Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente 

cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00 (quatrocentos reais). 

As diligências e providências necessárias para a realização do ato, bem 

como os honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a 

todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000446-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA (REQUERIDO)

PEDRO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

PAULO DA SILVA (REQUERIDO)

VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA - ME (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 de Intimação, compareci ao endereço mencionado: Rua Rio 

Branco, nº 358, Ap 302, no dia 17/04/20108 e não foi possivel proceder a 

CITAÇÃO de PAULO DA SILVA, em razão que não reside no endereço, no 

local fiz contato com a senhora Ariane atual inquilina, que informou não 

conhecer o requerido. Assim devolvo o mandado no aguardo de novas 

determinações. RONDONÓPOLIS/MT, 18 de abril de 2018. NARCIZA 

RODRIGUES DE SOUZA 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006390-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCE SOUZA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006390-50.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): KATIUCE SOUZA NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. Recebida a 

inicial, a ré foi citada e apresentou tempestiva contestação, que foi 

devidamente impugnada pela parte autora, vindo à conclusão. DECIDO. Da 

análise acurada dos autos verifica-se que não é o caso de julgamento 

antecipado da lide. Dito isto, passo à apreciação das preliminares arguidas 

pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO 

PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela parte requerida, no que 

concerne à alegada necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo 

passivo, vez que ao autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 379 de 537



das empresas que fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido 

extrai-se da jurisprudência pátria: “RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT NO POLO PASSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

ART. 206, § 3º, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – 

DEMORA PARA CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR 

– ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 

AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106).(...)”. (Ap 21963/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. 

As partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, 

de maneira que o declaro saneado. Defiro a produção de prova pericial. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 13:50 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00 (quatrocentos reais). As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEICE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003747-22.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDEICE MARQUES DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. 

Recebida a inicial, a ré foi citada e apresentou tempestiva contestação, 

que foi devidamente impugnada pela parte autora, vindo à conclusão. 

DECIDO. Da análise acurada dos autos verifica-se que não é o caso de 

julgamento antecipado da lide. Dito isto, passo à apreciação das 

preliminares arguidas pela requerida: 1 – FALTA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA/PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PENDENTE: A preliminar foi suprida diante da juntada do documento da 

autora, em Id. 16239891. 2 – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE 

TERCEIRO: Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta sem 

julgamento do mérito em razão da parte autora ter apresentado 

comprovante de endereço em nome de terceiro. Todavia, segundo o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tal 

fato não tem o condão de gerar a extinção do feito. Veja-se: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 

03/07/2018). Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. 

Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29de novembro de 2018, às 13:40 horas. Nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico 

devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que 

lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, 

CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00 (quatrocentos 

reais). As diligências e providências necessárias para a realização do ato, 

bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003956-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003956-88.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. Recebida a inicial, a ré foi citada e 

apresentou tempestiva contestação, que foi devidamente impugnada pela 

parte autora, vindo à conclusão. DECIDO. Da análise acurada dos autos 

verifica-se que não é o caso de julgamento antecipado da lide. Dito isto, 

passo à apreciação das preliminares arguidas pela requerida: 1 – 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a 

preliminar arguida pela parte requerida, no que concerne à alegada 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao 

autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma das empresas que 

fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido extrai-se da 

jurisprudência pátria: “RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO 

PASSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, IX, 

CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

– SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – DEMORA PARA 

CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR – 

ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 
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AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106).(...)”. (Ap 21963/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. 2 – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a 

preliminar de extinção da ação por ausência de laudo do IML, uma vez que 

tal documento não é imprescindível para a propositura da ação. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE 

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C 

DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO 

SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ 

ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO 

MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC 

- ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - 

NEXO DE CAUSALIDADE E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR 

EXAME DE CORPO DE DELITO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA 

- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO APURADA E FIXADA NO LAUDO - 

REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA 

DA SUSEP PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À 

ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta 

de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do 

processo por não se tratar de documento imprescindível à propositura da 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da 

possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões por 

outros meios.(...) (Ap 114538/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML - SUPRIDA - DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS 

ALEGAÇÕES - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA 

PERNA ESQUERDA - COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA 

- DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Documentos e fotos apresentados com a 

inicial, ainda, a constatação do próprio juízo na audiência de instrução 

comprova a amputação de um dos membros inferior da vítima, a perna 

esquerda, decorrente de acidente de trânsito, sendo desnecessária a 

realização de perícia, além de suprir a ausência de Laudo Oficial do IML, 

que sequer trata-se de documento indispensável à propositura de ação 

judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2012, Publicado no DJE 

06/03/2012). Neste termos, REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. 

Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 14:00 horas. Nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico 

devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que 

lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, 

CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00 (quatrocentos 

reais). As diligências e providências necessárias para a realização do ato, 

bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003909-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BISPO VIEIRA (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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003909-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA LUCIA BISPO VIEIRA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. Recebida a inicial, a ré foi citada e 

apresentou tempestiva contestação, que foi devidamente impugnada pela 

parte autora, vindo à conclusão. DECIDO. Da análise acurada dos autos 

verifica-se que não é o caso de julgamento antecipado da lide. Dito isto, 

passo à apreciação das preliminares arguidas pela requerida: 1 – 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a 

preliminar arguida pela parte requerida, no que concerne à alegada 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao 

autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma das empresas que 

fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido extrai-se da 

jurisprudência pátria: “RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO 

PASSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, IX, 

CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

– SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – DEMORA PARA 

CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR – 

ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 

AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106).(...)”. (Ap 21963/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. 2 – SATISFAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA: 

Afasto a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, vez 

que o fato da parte autora ter dado quitação plena pela via administrativa, 

ao que ora está pleiteando judicialmente, não obsta o seu direito de ação 

para requerer o pagamento de eventual diferença que entenda ser 

cabível. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO 

MÍNIMO – INDEXADOR – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR 

COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – 

INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado 

está o entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, 

mas relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não 

traduz renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento. Veja-se: "CIVIL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. 
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RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo 

beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe 

de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe 

de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR. 3 – COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM 

NOME DE TERCEIRO: Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta 

sem julgamento do mérito em razão da parte autora ter apresentado 

comprovante de endereço em nome de terceiro. Todavia, segundo o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tal 

fato não tem o condão de gerar a extinção do feito. Veja-se: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 

03/07/2018). Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o 

processo encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. 

Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 14:10 horas. Nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico 

devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que 

lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, 

CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00 (quatrocentos 

reais). As diligências e providências necessárias para a realização do ato, 

bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009787-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO ALVES GUIMARAES (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:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009787-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): FRANCINALDO ALVES GUIMARAES RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. Recebida a inicial, a ré 

foi citada e apresentou tempestiva contestação, que foi devidamente 

impugnada pela parte autora, vindo à conclusão. DECIDO. Da análise 

acurada dos autos verifica-se que não é o caso de julgamento antecipado 

da lide. Dito isto, passo à apreciação das preliminares arguidas pela 

requerida: 1 – INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO PÓLO PASSIVO: 

Afasto a preliminar arguida pela parte requerida, no que concerne à 

alegada necessidade de inclusão da Seguradora Líder no pólo passivo, 

vez que ao autor é facultado endereçar a ação a qualquer uma das 

empresas que fazem parte do convênio DPVAT. Nesse sentido extrai-se 

da jurisprudência pátria: “RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO 

PASSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, IX, 

CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

– SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – DEMORA PARA 

CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR – 

ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 

AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106).(...)”. (Ap 21963/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. 

As partes estão bem representadas e o processo encontra-se em ordem, 

de maneira que o declaro saneado. Defiro a produção de prova pericial. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 14:20 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00 (quatrocentos reais). As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001916-36.2018.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001916-36.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GABRIEL ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de ação onde a parte autora requer a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização do DPVAT. 

Citada, a requerida apresentou contestação, alegando a seguinte 

preliminar: “INÉPCIA DA INICIAL-AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO 

QUANTO AO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. No mérito, pugnou pela 

improcedência da ação. A autora impugnou a contestação. As partes 

foram intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam 

produzir. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Passo à apreciação da 

preliminar arguida pela requerida: 01 - “INÉPCIA DA INICIAL-AUSÊNCIA DE 

PEDIDO ESPECÍFICO QUANTO AO REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. Sustenta a 

requerida que a parte autora pleiteia apenas indenização por invalidez no 
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valor de R$ 13.500,00, mas foram juntados vários comprovantes do 

desembolso de despesas médicas injustificadamente. Requereu, assim, 

que a parte autora reconheça que seu pedido versa apenas sobre 

indenização por invalidez, pois os documentos juntados poderiam incitar 

uma eventual condenação ao reembolso das despesas com assistência 

médica, levando o Juízo a erro, haja vista que tal requerimento não é 

objeto da presente demanda. Todavia, ao impugnar a contestação a parte 

autora afirmou que “o pedido certo e determinado, pelo Autor nesta 

exordial, tão somente quanto ao pedido de indenização por invalidez”. Isto 

posto, não é o caso de extinção da ação, prosseguindo o feito para 

apuração, tal somente, de eventual direito do autor à condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por invalidez. Inexistem outras 

preliminares a serem apreciadas. Não é o caso de julgamento antecipado 

da lide. As partes estão bem representadas e o processo encontra-se em 

ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como pontos 

controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada na 

inicial. Defiro a produção de prova pericial, designando perícia para o dia 

29 de Novembro de 2018, às 14:30 horas, a ser realizada pelo perito 

judicial médico DR. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, nas 

dependências do Fórum desta comarca, em mutirão de perícias do DPVAT. 

Intimem-se as partes desta decisão, para que, querendo, apresentem 

quesitos no prazo de 10 (dez) dias, compareçam ao ato e tragam seus 

assistentes técnicos. Os custos da perícia deverão ser suportados pela 

parte requerida, podendo ocorrer o depósito dos honorários periciais, de 

forma conjunta, em apenas um dos processos da pauta do mutirão. Arbitro 

os honorários do perito judicial em R$400,00. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001397-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR MAGALHAES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001397-61.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADEMAR MAGALHAES MEDEIROS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. 

Recebida a inicial, a ré foi citada e apresentou tempestiva contestação, 

que foi devidamente impugnada pela parte autora, vindo à conclusão. 

DECIDO. Da análise acurada dos autos verifica-se que não é o caso de 

julgamento antecipado da lide. Isto posto, passo à apreciação das 

preliminares arguida pela requerida em sua contestação: 01 - 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO: Sustenta a requerida que a pretensão para 

recebimento da indenização por parte do Requerente está prescrita desde 

08/10/2017, uma vez que o prazo prescricional a ser observado na 

presente hipótese é o de 03 anos, previsto no art. 206, § 3º, IX, do Código 

Civil. A parte autora, por sua vez, invoca a Súmula 229 do STJ, que prevê 

que "O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o 

prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão". De 

fato, assiste razão ao requerente, quando afirma que teve o prazo 

prescricional da sua pretensão suspenso em razão do pedido formulado 

na via administrativa. Veja-se: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO –PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL – 

SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTO 

VÁLIDO - REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O prazo 

prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme 

estabelece o art. 206, §3º, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem 

inicia na data do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na 

hipótese de pedido administrativo, nos termos da Súmula 229, do STJ, bem 

como a interrupção quando da citação válida em processo extinto sem 

julgamento do mérito. Restando suficientemente comprovado o nexo 

causal entre o acidente e os recibos que demonstra os gastos com o 

tratamento fisioterápico necessário, correta a condenação da seguradora 

no pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).A correção 

monetária incide da data do evento danoso.”(Ap 138871/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017). Isto 

posto, quando da propositura da presente demanda, não havia que se 

cogitar em prescrição, razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR. 2 – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a preliminar de extinção da ação por 

ausência de laudo do IML, uma vez que tal documento não é imprescindível 

para a propositura da ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO 

DO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - 

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - 

APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - NEXO DE CAUSALIDADE 

E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR EXAME DE CORPO DE DELITO - 

INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO 

APURADA E FIXADA NO LAUDO - REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE 

INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - 

FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta de juntada do laudo do Instituto 

Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de 

documento imprescindível à propositura da ação de cobrança de 

indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de comprovação 

do grau e da extensão das lesões por outros meios.(...) (Ap 114538/2010, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - SUPRIDA - 

DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS ALEGAÇÕES - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - 

COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Documentos e fotos apresentados com a inicial, ainda, a constatação do 

próprio juízo na audiência de instrução comprova a amputação de um dos 

membros inferior da vítima, a perna esquerda, decorrente de acidente de 

trânsito, sendo desnecessária a realização de perícia, além de suprir a 

ausência de Laudo Oficial do IML, que sequer trata-se de documento 

indispensável à propositura de ação judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012). Neste termos, REJEITO A 

PRELIMINAR. Inexistem preliminares a serem apreciadas. As partes estão 

bem representadas e o processo encontra-se em ordem, de maneira que 

o declaro saneado. Defiro a produção de prova pericial. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 15:10 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00 (quatrocentos reais). As diligências e providências necessárias 

para a realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados 

pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010115-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010115-81.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: LINDAURA RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ . Não é o caso de julgamento antecipado 

da lide. Passo à análise das preliminares arguidas pela requerida: 1 – 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a preliminar de extinção da ação por 

ausência de laudo do IML, uma vez que tal documento não é imprescindível 

para a propositura da ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO 

DO RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - 

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - 

APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - NEXO DE CAUSALIDADE 

E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR EXAME DE CORPO DE DELITO - 

INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO 

APURADA E FIXADA NO LAUDO - REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA CÁLCULO DE 

INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - 

FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta de juntada do laudo do Instituto 

Médico Legal não autoriza a extinção do processo por não se tratar de 

documento imprescindível à propositura da ação de cobrança de 

indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de comprovação 

do grau e da extensão das lesões por outros meios.(...) (Ap 114538/2010, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - SUPRIDA - 

DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS ALEGAÇÕES - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA - 

COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA - DIMINUIÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE 

DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Documentos e fotos apresentados com a inicial, ainda, a constatação do 

próprio juízo na audiência de instrução comprova a amputação de um dos 

membros inferior da vítima, a perna esquerda, decorrente de acidente de 

trânsito, sendo desnecessária a realização de perícia, além de suprir a 

ausência de Laudo Oficial do IML, que sequer trata-se de documento 

indispensável à propositura de ação judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/02/2012, Publicado no DJE 06/03/2012). Portanto, razão alguma assiste 

à ré nesse particular, pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem 

outras preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem 

representadas e o processo encontra-se em ordem, de maneira que o 

declaro saneado. Fixo como pontos controvertidos da lide a existência da 

incapacidade física alegada na inicial. Defiro a produção de prova pericial. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 09:40 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT 

SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este 

juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente 

de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito 

judicial em R$400,00. As diligências e providências necessárias para a 

realização do ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela 

requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 891412 Nr: 2326-14.2018.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINELLI ALVES 

SANTOS - OAB:163.738-MG, GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - 

OAB:368.438/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ANTONIO MARTELLO JUNIOR, OAB/MT 6370/O, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 22/10/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011348-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA FERNANDA SOUZA PRATAVIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011348-79.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: TAMARA FERNANDA SOUZA PRATAVIEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Considerando-se que a parte pretende a religação de energia 

elétrica, em razão de débitos oriundos de diferenças de consumo, recebo 

o feito no rito ordinário, em atenção aos princípios da celeridade e 

fungibilidade. Cuida-se de ação proposta em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, onde a parte autora alega 

que é titular da unidade consumidora de energia elétrica número 

6/2138779-0, e que recebeu uma fatura eventual com a cobrança de 

valores referentes a supostas diferenças de consumo que não são 

devidas (R$1.087,40). Requereu seja a requerida compelida a 

restabelecer o serviço de energia elétrica em sua unidade consumidora. 

DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida 

em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que 

não se verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer 

impugnação (art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante ao pedido de 

restabelecimento de energia elétrica, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 
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ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$1.087,40 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$1.087,40, bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a restabelecer o fornecimento do serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora da autora, no prazo máximo de 02 horas; bem como 

se abster de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito em razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, 

no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação 

à fatura eventual no valor de R$1.087,40. Arbitro, para o caso de 

descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos) reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de Janeiro de 2019, às 09:30 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001437-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS (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:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001437-77.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE HENRIQUE DE ANDRADE DOS SANTOS RÉU: 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, 

às 08:50 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003286-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGUES DE ALMEIDA (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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003286-21.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JEAN RODRIGUES DE ALMEIDA RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 09:20 horas. Nomeio 

como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico 

devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que 

lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, 

CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001368-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001368-11.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDERSON PEREIRA SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR 

INVALIDEZ PERMANENTE. Não é o caso de julgamento antecipado da lide. 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. As partes estão bem 

representadas e o processo encontra-se em ordem, de maneira que o 

declaro saneado. Defiro a produção de prova pericial. Fixo como pontos 

controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada na 

inicial. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 10:50 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a 

este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Considerando que o autor, apostou aos autos os documentos médicos 

restantes (ID:12055620, determino a inclusão do feito no mutirão DPVAT a 

ser realizado. Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

de novembro de 2018, às 13:10 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS 

GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a 

este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os 

honorários do perito judicial em R$400,00. As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002016-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON MARINHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002016-88.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADALTON MARINHO VIEIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. 

Recebida a inicial, a ré foi citada e apresentou tempestiva contestação, 

que foi devidamente impugnada pela parte autora, vindo à conclusão. 

DECIDO. Da análise acurada dos autos verifica-se que não é o caso de 

julgamento antecipado da lide. Dito isto, passo à apreciação das 

preliminares arguidas pela requerida: 1 – INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela parte 

requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “RECURSO DE 

APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO PASSIVO – PREJUDICIAL DE 

MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, IX, CC/02 – CONTAGEM 

TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – 

SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – DEMORA PARA 

CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR – 

ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 

AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106).(...)”. (Ap 21963/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016). Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. 2 - – FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS: 

Sustenta a requerida que a ação deve ser extinta sem julgamento do 

mérito em razão da parte autora não ter carreado ao feito aos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. Todavia, a ré sequer indica 

quais seriam esses documentos. Desta feita, considerando que a inicial 

está suficientemente instruída, e que a requerida não indicou qual o 

documento que entende ausente, REJEITO A PRELIMINAR. 3 – DA 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. 

Considerando que não há pedido específico, formulado na petição inicial, 

para o ressarcimento de despesas médicas suportadas pela parte autora, 

a presente ação se limitará ao pedido de indenização securitária. Tal fato, 

contudo, não tem o condão de induzir à extinção do processo, que 

prosseguirá tendo por objeto tão somente a solicitação de verba 

indenizatória. 4 – SATISFAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA: Afasto a 

preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, vez que o 

fato da parte autora ter dado quitação plena pela via administrativa, ao que 

ora está pleiteando judicialmente, não obsta o seu direito de ação para 

requerer o pagamento de eventual diferença que entenda ser cabível. 

Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE 

DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO – 

INDEXADOR – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE VALOR COMPLEMENTAR 

– ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL – 

INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO 
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– CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO (...) Consolidado 

está o entendimento de que o recibo de quitação passado de forma geral, 

mas relativo a obtenção de parte do direito legalmente assegurado, não 

traduz renúncia a esse direito e, muito menos, extinção da obrigação. (...)” 

(TAMG – Apelação: 0403237-7 – Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível – 

Relator: Antônio Sérvulo – Data do julgamento: 10/09/2003). Igualmente, 

não há que se desconstituir o recibo de quitação, uma vez a 

jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em afirmar que o recibo assinado pela parte autora só comprova 

a quitação do valor ali registrado, pelo que o beneficiário do seguro 

DPVAT pode pleitear o recebimento do restante, se assim o desejar, 

sendo absolutamente dispensável a desconstituição do recibo ou a prova 

da existência de eventual vício do consentimento. Veja-se: "CIVIL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. 

RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo 

beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe 

de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe 

de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir 

Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). "Direito civil. 

Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito sumário. Seguro 

obrigatório (DPVAT). Complementação de indenização. Admissibilidade. – 

O recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6.194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - REsp 363.604/SP, 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258) 

Destarte, REJEITO A PRELIMINAR. Inexistem outras preliminares a serem 

apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Defiro a 

produção de prova pericial. Designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29 de novembro de 2018, às 13:30 horas. Nomeio como perito o 

Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, perito médico devidamente 

cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC). 

Arbitro os honorários do perito judicial em R$400,00 (quatrocentos reais). 

As diligências e providências necessárias para a realização do ato, bem 

como os honorários periciais serão arcados pela requerida. Intimem-se a 

todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010088-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (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:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010088-98.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): KLEBIS MARCIANO ROCHA DOS SANTOS RÉU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ . Não é o caso 

de julgamento antecipado da lide. Passo à análise das preliminares 

arguidas pela requerida: 1 – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML: Afasto a 

preliminar de extinção da ação por ausência de laudo do IML, uma vez que 

tal documento não é imprescindível para a propositura da ação. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – JULGAMENTO DE 

RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PELO STJ - ART. 543-C 

DO CPC, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO 

SEM EFEITO - REAPRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ 

ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - FEITO 

MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC 

- ANÁLISE DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - 

NEXO DE CAUSALIDADE E GRAU DA LESÃO DEMONSTRADO POR 

EXAME DE CORPO DE DELITO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA 

- QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO APURADA E FIXADA NO LAUDO - 

REPARAÇÃO PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA 

DA SUSEP PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS À 

ÉPOCA DO ACIDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A falta 

de juntada do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do 

processo por não se tratar de documento imprescindível à propositura da 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da 

possibilidade de comprovação do grau e da extensão das lesões por 

outros meios.(...) (Ap 114538/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NÃO 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML - SUPRIDA - DOCUMENTOS QUE CONFERE CERTEZA ÁS 

ALEGAÇÕES - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - AMPUTAÇÃO DA 

PERNA ESQUERDA - COMPROVADA PELO PRÓPRIO JUÍZO EM AUDIÊNCIA 

- DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Documentos e fotos apresentados com a 

inicial, ainda, a constatação do próprio juízo na audiência de instrução 

comprova a amputação de um dos membros inferior da vítima, a perna 

esquerda, decorrente de acidente de trânsito, sendo desnecessária a 

realização de perícia, além de suprir a ausência de Laudo Oficial do IML, 

que sequer trata-se de documento indispensável à propositura de ação 

judicial. (...)”. (Ap 90914/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2012, Publicado no DJE 

06/03/2012). Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, pelo 

que, rejeito a preliminar suscitada. 2 – INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO PÓLO PASSIVO: Afasto a preliminar arguida pela parte 

requerida, no que concerne à alegada necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no pólo passivo, vez que ao autor é facultado endereçar 

a ação a qualquer uma das empresas que fazem parte do convênio 

DPVAT. Nesse sentido extrai-se da jurisprudência pátria: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO - FIXAÇÃO DEVIDA EM SALÁRIO 

MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. O valor do seguro 

obrigatório por invalidez permanente deve corresponder a 40 salários 

mínimos. O consórcio constituído pelas seguradoras que operam com o 

seguro obrigatório (DPVAT) nada mais é que um fundo comum, formado 

pelos incontáveis seguros obrigatórios pagos pelos proprietários de 

veículos. Pode o beneficiário escolher, dentre aquelas que fazem parte do 

convênio DPVAT, aquela que mais lhe aprouver. Referido convênio foi 

criado pela Resolução 6/86, do Conselho Nacional de Seguros Privados. 

V.v. O beneficiário de seguro obrigatório tem o prazo de três anos para o 

manejo da ação de cobrança, a teor do disposto no art. 206, §3º, IX, do 

Código Civil de 2002. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do 

p r o c e s s o  c o m  j u l g a m e n t o  d e  m é r i t o ” .  ( T J M G ,  A c 

1.0024.07.582358-3/002(1), Relator Antônio de Pádua. Publicado 

20.08.08). (grifei) Portanto, razão alguma assiste à ré nesse particular, 

pelo que, rejeito a preliminar suscitada. Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. As partes estão bem representadas e o processo 

encontra-se em ordem, de maneira que o declaro saneado. Fixo como 

pontos controvertidos da lide a existência da incapacidade física alegada 

na inicial. Defiro a produção de prova pericial. Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2018, às 09:50 

horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, 

perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual cumprirá o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

1º Juizado Especial
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 425573 Nr: 7727-09.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIZA DA MATTA GRACHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICOLLI TELECOM COMERCIO E PRESTACAO 

DE SERVICOS EM APARELHOS CELULARES LTDA, TIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otávia dos Santos Rodrigues 

Camargo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludmilla de Moura Bouret - 

OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão da fl.72, intime-se o credor a 

manifestar-se o interesse no prosseguimento do presente cumprimento de 

sentença, sob pena de extinção e arquivamento.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 426181 Nr: 8339-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPID COLEGGE TURISMO LTDA, BRITO & CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 Vistos, etc.

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95.

Pois bem.

Trata-se de Reclamação proposta por Antonio Carlos de Almeida contra 

Rapid Colegge Turismo Ltda. e Brito & Cia Ltda. objetivando rescisão de 

contrato e danos morais e materiais.

Consoante decisão de fls. 195 a parte Autora foi intimada para se 

manifestar sobre a petição e documentos de fls. 184/192, sob pena de 

arquivamento do feito, no entanto, manteve-se inerte, conforme certidão 

de fls. 198.

Assim, diante da inércia da parte Autora, a extinção do presente feito é 

medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por tais considerações, e em consonância com o art. 51 caput e § 1º c/c 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Transitado em julgado, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 419361 Nr: 1681-04.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIANE SILVESTRE DOS 

SANTOS - OAB:12970/MS

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo que se encontra na fase de cumprimento de 

sentença, conforme disposto no art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

DEFIRO o levantamento dos valores depositados em juízo, eis que 

INCONTROVERSOS, sendo que o referido levantamento deverá ser 

efetuado nos termos da petição juntada.

Autorizo os necessários levantamentos.

Quanto a execução da multa astreinte, INTIME(M)-SE a(s) executada(s), 

na pessoa de seu advogado, para que no prazo legal de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor, ou, caso queira, apresente impugnação nos 

termos do art. 525, do mesmo codex, sob pena de penhora.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 424691 Nr: 6852-39.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO ANTONIO VESSANI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:MT/5180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Bagnatori Denardi - 

OAB:201516/SP

 Vistos, etc.

Analisando-se os autos verifica-se que contra a sentença proferida em 

sede de Embargos à Execução fora interposto recurso de Embargos de 

Declaração (fls. 224/225).

Considerando o teor do §2º do art. 1.023 do CPC, DETERMINO a intimação 

da parte Embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Após voltem-me conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 386830 Nr: 552-32.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEIA JULIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS CELSO LARA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 Vistos, etc.

Vislumbra-se que o presente feito está concluso para julgamento dos 

Embargos à Execução ofertados (fls. 92/132).

No entanto, compulsando-se a peça impugnatória verifica-se que o 

Embargante alegou nulidade da penhora, em razão do imóvel pertencer a 

terceira pessoa.

Assim, primando-se pela proteção de eventual direito de terceiro de boa-fé 

e considerando-se que não sobreveio aos autos cópia integral da 

matrícula do imóvel penhorado, faz-se necessário baixar o feito em 

diligências.

Pelo exposto, DETERMINO a intimação do Embargante para que traga aos 

autos cópia integral da matrícula 58.842 (fls. 130), no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após voltem-me conclusos para apreciação dos Embargos à Execução.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 406409 Nr: 2130-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO SUDARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Moura Leite - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 e 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, em atenção, ainda, aos 

princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, e por consequência, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo Embargado (fls. 241).Assim, DETERMINO a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados em favor do 

Embargado.Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 22 de outubro de 

2018.Tatyana Lopes de Araújo BorgesJuíza de Direito em Substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 417573 Nr: 30-34.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY REGINA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nataly Heittor Martini - OAB:

 Vistos, etc.

Vislumbra-se que o presente feito fora desarquivado mediante solicitação 

da parte Requerida, a qual postulou cumprimento da sentença proferida, 

sob o fundamento de que a mencionada decisão determinou que fosse 

descontado do valor da condenação débitos de responsabilidade da parte 

Autora.

Determinada a intimação da parte Autora sobreveio aos autos petição 

alegando que a parte Requerida não faz jus ao recebimento dos valores 

conforme pleiteado.

Pois bem. Cediço que razão assiste a Autora. Explica-se.

In casu, ao proferir sentença no presente feito em razão da existência de 

débitos em nome da Autora, foi autorizado na mencionada decisão que a 

Ré procedesse com o abatimento dos valores devidos pela Autora.

Em que pese tal autorização verificasse que quando da fase de 

cumprimento de sentença formulado a Ré, ainda que devidamente 

intimada, manteve-se inerte, não requerendo o referido desconto, ônus 

que lhe incumbia, sob pena de restar precluso seu direito.

Ademais, há que se registrar que o comando judicial que constou da 

sentença foi tão somente de autorização, não se configurando em 

condenação da parte Autora conforme pretende fazer crê a Ré, de modo 

que não há que se falar em sentença a ser cumprida em favor da 

Requerida.

Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM e torno sem efeito a decisão proferida 

às fls. 122, e por consequência DETERMINO o arquivamento do presente 

feito, nos termos da sentença já proferida as fls. 102.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 405700 Nr: 1398-15.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO VENANCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPVAT, BRADESCO SEGUROS S/A, FENASEG 

FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE 

CAPITALIZACAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Vislumbra-se que o presente feito fora desarquivado mediante solicitação 

da parte Requerida, a qual postulou o levantamento de valores em razão 

da alegação de cumprimento da obrigação em duplicidade.

Em que pese às alegações da parte Requerida, analisando-se o feito há 

que se reconhecer que não há pagamento em duplicidade.

Extrai-se dos autos que a parte Requerida intimada a cumprir a obrigação 

manteve-se inerte, sendo realizado o bloqueio de valores por meio de 

penhora on line, conforme demonstrativo de fls. 169/171, no qual consta o 

bloqueio do valor exato da condenação.

Ademais, há nos autos despacho pelo qual se procede ao desbloqueio 

dos valores penhorados nas demais instituições financeiras (fls. 168).

Deste modo, não há nos autos comprovação do mencionado pagamento 

em duplicidade, posto isso INDEFIRO o pedido de fls. 195/197.

Assim, DETERMINO o arquivamento do presente feito, nos termos da 

sentença extintiva já proferida as fls. 175.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 365591 Nr: 13289-38.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PREVELATO ATHAYDE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13241A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT

 Vistos, etc.

Vislumbra-se que o presente feito fora desarquivado mediante solicitação 

da parte Requerida, a qual postulou o levantamento de valores em razão 

da alegação de que existem valores depositados não resgatados.

In casu, tem-se que assiste razão a Requerida.

Extrai-se dos autos que a parte Requerida interpôs recurso contra a 

sentença proferida em sede de cumprimento alegando que o pagamento 

da multa de 10% (dez por cento) era indevido, logrando êxito no recurso.

Verifica-se que quando da autorização de levantamento de valores (fls. 

180), estes se restringiram ao valor incontroverso (fls. 176), ficando retido 

o valor da multa ora questionada.

Deste modo, diante do provimento do recurso, o qual reconheceu ser a 

multa indevida (fls. 223/227), faz jus a Reclamada ao levantamento dos 

valores que permaneceram bloqueados, por consequência DEFIRO o 

pedido de fls. 229/230.

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 924, inciso II, c/c 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO.

AUTORIZO, em consequência, os necessários levantamentos e, para 

tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL em favor 

da parte Reclamada, conforme dados bancários fls. 230, dos valores 

depositados na conta única acrescidos da atualização.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 317090 Nr: 5961-28.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL CONFIANCA S/C 

LTDA, L E M REPRESENTACOES DE CONSORCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO FERREIRA 

DE SENA - OAB:9472 OAB/GO, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista os documentos carreados aos autos fls. 133/136, 

intime-se a parte Autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre os documentos juntados.

Após, voltem os autos concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018.
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Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 421204 Nr: 3474-75.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Intimação dos patronos do requeridos, Dr. João Acássio Muniz Jr. E Dr. 

André Augusto Giacomolli Brendler, para querendo, impugnar a penhora 

(Renajud)de folhas 152, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 271167 Nr: 1366-88.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS JOSE WIECZOREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH COMERCIAL LTDA (SH PNEUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz M Pessoa - 

OAB:27273

 Intimação do adv. Da parte rquerida/ devedora para manifestar sobre a 

avaliação realizada

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 416656 Nr: 12288-13.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CANDIDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENIL MARIA DE PINHO VALDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte credora para manifestar-se, em 10 (dez) dias, sobre o 

interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do processo (art. 485 do 

CPC).

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 271167 Nr: 1366-88.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS JOSE WIECZOREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SH COMERCIAL LTDA (SH PNEUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz M Pessoa - 

OAB:27273

 Vistos, etc.

Defiro o pleito de fl. 142.

Intime-se da avaliação na forma postulada.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 376698 Nr: 5012-96.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEVALDO MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172

 Vistos, etc.

Diante do teor da certidão retro, determino a intimação da parte credora 

para manifestar-se, em 10 (dez) dias sobre o interesse no 

prosseguimento do presente feito, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento do processo (art. 485 CPC).

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 884910 Nr: 11762-31.2017.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERP, WPS, WPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY SILVA CAVALCANTE - 

OAB:21663/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono dos Requerentes Dr. SIDNEY SILVA CAVALCANTE, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 21.663, da sentença cuja parte final segue 

transcrita: "ISTO POSTO, considerando o entendimento do Tribunal de 

Justiça Estadual, quanto a repartição da competência dos entes públicos 

em relação à saúde, aliado ao fato de que o exame pleiteado na inicial é 

alto custo, JULGO IMPROCEDENTE o feito em relação ao MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS. No mais, ante a ausência dos pressupostos 

ensejadores do dano moral JULGO IMPROCENTE o feito quanto ao pedido 

de indenização de dano moral pelo óbito da criança WENICIOS PEREIRA 

SANTIAGO. Por fim, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por WITOR 

PEREIRA SANTIAGO, neste ato representado por sua genitora Eliane Rosa 

Pereira, APENAS em relação ao EXAME DE AVALAÇÃO GENÉTICA em 

face do ESTADO de MATO GROSSO, impondo ao mesmo, a OBRIGAÇÃO 

DE FAZER consistente na disponibilização do referido exame, em razão da 

ausência de diagnóstico conclusivo. Deixo de condenar o Requerido ao 

pagamento das custas, por ser isento na forma da lei e CONDENO a 

requerida, ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), atento à disciplina do art. 85, § 8º, do Novo 

Código de Processo Civil. Amparada na jurisprudência pátria, 

considerando que o valor da causa não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos, a presente sentença NÃO está sujeita ao reexame necessário. 

Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 909058 Nr: 7906-25.2018.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA MACEDO 

NOVAES - OAB:22470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da patrona da Requerente Drª. ÉRICA FERNANDA MACEDO 

NOVAES, inscrita na OAB/MT sob o nº. 22.470, do inteiro teor da decisão 

que a seguir transcrevo: " Visto. Trata-se de pedido de autorização para 

entrada, em visita ao presidiário ITAMAR SIPRIANO, da adolescente A. DA 

C. F. que conta com 17 (dezessete) anos, sob argumento de serem 

conviventes. A aludida convivência de DOIS anos (fls. 10) foi rebatida pela 

juntada, através da douta Promotora de Justiça da notícia de fls. 16/16-vs. 
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O ECA dispõe sobre o direito da criança e/ou adolescente, filho de preso, 

manter com ele contato através das visitas periódicas. No caso, não se 

trata da hipótese. Assim, INDEFIRO o pedido de autorização deste Juízo 

para que A. DA C. F. possa visitar o preso ITAMAR SIPRIANO. INTIME-SE a 

advogada que subscreveu o pedido quanto ao indeferimento. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias. "

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 910119 Nr: 8233-67.2018.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO FRANCO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA DECISÃO ABAIXO 

TRANSCRITACódigo - 411398

Vistos.

Trata-se de Execução por quantia certa de título executivo extrajudicial, 

em trâmite neste Juizado Especial.

O credor requereu, com fulcro no art. 28 do Código de Defesa do 

Consumidor e art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade 

jurídica da Empresa executada e a consequente inclusão dos sócios no 

polo passivo da presente demanda, ao argumento de que a Executada 

demonstrou não ter patrimônio para satisfazer o crédito exequendo (fls. 

73/75 – fls. 82 e 83 – fls. 90).

O Código de Processo Civil em vigor dispõe em seu capítulo IV, sobre o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica que deverá seguir 

procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do referido código.

Assim, considerando o pedido, determino a instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, eis que atende aos 

pressupostos previstos na Lei (art. 133, §1º, NCPC).

Anote-se junto a distribuição do processo a instauração deste incidente 

(art. 134, §1º) para os devidos fins.

Suspendo o curso deste processo até decisão final a respeito do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, §3º). 

Anote-se.

Citem-se os sócios ou a pessoa jurídica para manifestarem-se sobre o 

incidente e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 135).

Expeça-se mandado de citação.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, em 18 de outubro de 2018.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 302139 Nr: 4644-92.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASON BORGES DE SOUZA, JASLEY 

BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Bernardes - 

OAB:10.168/GO

 Intimação do Advogado GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO para 

devolução dos autos retirados em secretaria no dia 23 de agosto do 

corrente ano, no prazo de 24 horas.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO. AUTOS Nº. 2868-13.2010.8.11.0003 - 

CÓDIGO: 434202.

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE/PARTE AUTORA: FÁBIO APARECIDO PEREIRA FAGUNDES

EXECUTADO/PARTE RÉ: GEANES ALVES NOGUEIRA FAGUNDES. Pelo 

presente, faz saber a todos, que será (ão) levado(s) à arrematação em 

primeiro e segundo leilões, o(s) bem (ns) de propriedade do(s) 

Executado(s)/PARTE(S) GEANES ALVES NOGUEIRA FAGUNDES e FÁBIO 

APARECIDO PEREIRA FAGUNDES, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação. LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a 

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício 

Cobertura. Bairro: Vila Birigui, na cidade Rondonópolis (MT) e Online 

Através do site www.mlleiloes.com.br. BEM(NS): Matrícula nº 59.079 – 1º 

CRI DE RONDONÓPOLIS. Um imóvel na Rua 06, sob nº 03, Quadra 18, 

Residencial Violetas do Loteamento Denominado Quitéria Teruel Lopes, 

Rondonópolis/MT, com 300,00 metros, medindo 12,00 metros de frente e 

fundos, por 25,00 metros de ambos os lados.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel encontra-se localizado na quadra 

18, Lote 03, do Loteamento Res. Quitéria Teruel Lopes, com frente para a 

Rua Maria Ferreira da Costa, entre as Ruas Anterina M. de Moraes e Rua 

G, nesta cidade de Rondonópolis/MT. LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura 

Leite – CPF 215.737.778-62. Leiloeiro Público Oficial nº 

021/2012/JUCEMAT. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, 

através do site www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil 

subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio. FORMAS DE PAGAMENTO: 

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art.895 

do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser 

parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 

1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de juros da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis 

ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. COMISSÃO 

DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, o valor 

devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s)/parte(s) FÁBIO 

APARECIDO PEREIRA FAGUNDES e GEANES ALVES NOGUEIRA 

FAGUNDES (DR. SAMIR BRADA DIB e DR. JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO), na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se 

casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu 

Representante Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário 

de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 391 de 537



futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Rondonópolis - MT, 29 de 

outubro de 2018. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO. AUTOS Nº. 12675-86.2012.8.11.0003 - 

CÓDIGO: 717253.

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE/PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA

EXECUTADO/PARTE RÉ: VALDIR DE OLIVERIA CONSTANTINO. Pelo 

presente, faz saber a todos, que será (ão) levado(s) à arrematação em 

primeiro e segundo leilões, o(s) bem (ns) de propriedade do(s) 

Executado(s)/PARTE (s) MARIA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA e 

VALDIR DE OLIVERIA CONSTANTINO, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 

de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 horas, para venda a quem mais 

der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal valor inferior a 

50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Um imóvel situado na Rua dos Garimpeiros, nº 853, Lote 07, 

Quadra 12, Cidade Alta, nesta cidade de Rondonópolis/MT, com 10,00m 

lineares de frente, por igual aos fundos, por 30,00m de amos os lados, 

totalizando 300,00 metros, com pavimentação asfáltica, rede elétrica, rede 

de água, rede telefônica, iluminação pública, cujo terreno é cercado por 

muro de alvenaria de aproximadamente 2,50m de altura, grade e portão de 

ferro. O muro possui reboco apenas na parte da frente e metade do lado 

direito (aproximadamente 25,00m), com edificação de uma casa de 

alvenaria de 53,64 m², dividido em dois quartos, um banheiro, uma 

sala/cozinha e uma área de serviço na parte dos fundos. A edificação 

possui piso de cimento queimado, portas e janelas de aço (tipo 

veneziana), possui reboco interno, não possui reboco externo, não possui 

forro e o telhado é de composto de madeira e telha de barro. O banheiro 

possui piso cerâmico e revestimento cerâmico nas paredes. A área de 

serviço possui apenas contra piso e o telhado é de madeira e telha Eternit.

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel encontra-se localizado na Rua dos 

Garimpeiros, nº 853, Lote 07, Qd. 12, no bairro Cidade Alta, entre as 

Avenidas Guararapes e Tapajera, nesta cidade de Rondonópolis/MT.

LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62. Leiloeiro 

Público Oficial nº 021/2012/JUCEMAT. LEILÃO NA MODALIDADE 

ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar 

lanços pela Internet, através do site www.mlleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio. FORMAS DE 

PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme 

prevê o art.895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de 

juros da poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso 

de imóveis ou mediante apresentação de caução idônea no caso de 

veículos. OBS: Lances à vista sempre terão preferência, bastando 

igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 

disputa. COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação 

ou remição, o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da 

avaliação. INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) 

executado(s)/parte(s) MARIA APARECIDA GONÇALVES PEREIRA e 

VALDIR DE OLIVERIA CONSTANTINO (Dr. Estevão Pinheiro Jota e Dr. 

Geraldo A. de Vitto Junior), na pessoa de seu Representante Legal; e 

seus cônjuges se casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, 

na pessoa de seu Representante Legal; bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Rondonópolis - MT, 29 de outubro de 2018. Dr. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO.

AUTOS Nº. 7688-07.2012.8.11.0003 - CÓDIGO: 712614.

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

EXEQUENTE/PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO CANTUÁRIO 

EVANGELISTA

EXECUTADO/PARTE RÉ: DOMINGOS SÁVIO RODRIGUES NASCIMENTO.

Pelo presente, faz saber a todos, que será (ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem (ns) de propriedade do(s) 

Executado(s)/PARTE(S) MARIA DO SOCORRO CANTUÁRIO 

EVANGELISTA e DOMINGOS SÁVIO RODRIGUES NASCIMENTO, na 

seguinte forma: PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir 

das 09:00 horas, por preço não inferior ao da avaliação. SEGUNDO 

LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Matrícula nº 76.539 – 1º CRI DE RONDONÓPOLIS. Um imóvel 

residencial com o lote de terreno para construção situado na Rua 

Juscelino Kubitcheck, nº 12, Quadra 26, Bairro Núcleo Habitacional São 

José I, nesta cidade de Rondonópolis/MT., com área de 210,00 m², sendo 

10,00 metros de frente por igual aos fundos, por 21,00 metros de 

extensão de ambos os lados, sobre o qual foi edificada uma casa 

residencial com área de 109,84m², conforme Boletim de Cadastro 

Imobiliário da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT. (RE)

AVALIAÇÃO: R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel residencial está situado na Rua 

Juscelino Kubitcheck, nº 12, Quadra 26, Bairro Conjunto São José I, entre 

as Ruas de Acesso sem denominação e a Rua João Pereida da Silva, 

nesta cidade de Rondonópolis/MT. LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura 

Leite – CPF 215.737.778-62. Leiloeiro Público Oficial nº 

021/2012/JUCEMAT. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, 

através do site www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil 

subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, 

o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o 

arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada 

parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido por restrição 

sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de 

caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s)/parte(s) 

MARIA DO SOCORRO CANTUÁRIO EVANGELISTA e DOMINGOS SÁVIO 

RODRIGUES NASCIMENTO, na pessoa de seu Representante Legal (Dra. 
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Tania Maria Cardoso Silva); e seus cônjuges se casados forem; e na 

Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; 

bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular 

de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão 

de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Rondonópolis - MT, 29 de outubro de 2018. Dr. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003950-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. S. P. (REQUERENTE)

M. C. D. S. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de ofício com a 

finalidade de intimar a patrona das partes para que providencie o 

comparecimento da parte Maria Conceição da Silva Santos Paula na 

Secretaria da 1ª Vara de Família, no prazo de 05 (cinco) dias, para assinar 

o termo de guarda definitivo. Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018. 

Antônio Pereira dos Santos Neto Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005735-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. (AUTOR(A))

H. V. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. S. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar o patrono constituído para que providencie o comparecimento das 

partes na Secretaria da 1ª Vara de Família para, em 05 (cinco) dias, 

assinar o termo de guarda definitivo. Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 

2018. Antônio Pereira dos Santos Neto Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009777-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. C. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1009777-10.2017.8.11.0003. REQUERENTE: ELIAS BEZERRA RODRIGUES 

REQUERIDO: ELVIS WALLAS CORDEIRO RODRIGUES Visto. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVORCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA, 

aforada por ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES e ELIAS BEZERRA 

RODRIGUES, em face de ELVIS WALLAS CORDEIRO RODRIGUES, todos 

qualificados. Reitera a requerente, seja decretado o divórcio do casal, sem 

que haja prévia partilha de bens (Id. 13582451). É o breve relato. Decido. 

Como é sabido, a redação do art. 226, §6º, da Constituição Federal restou 

alterada pela Emenda Constitucional nº 66 de 2010, que por sua vez 

suprimiu o requisito prévio de separação judicial por mais de 01 (um) ano 

ou de comprovada separação de fato por mais de 02 (dois) anos, in 

verbis: “Art. 226 (...) § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010).” 

Assim, em conformidade com a autorização legal e entendimento 

jurisprudencial, pretendem as partes, a extinção do vínculo conjugal 

existente entre si, por meio do divórcio, de forma inequívoca. Destarte, não 

sendo mais exigido o requisito temporal para a decretação do divórcio, e 

considerando a impossibilidade de reconciliação do casal, ante a 

manifesta vontade das partes, o deferimento antecipado deste pedido é 

medida que se impõe. Em face ao exposto, desde logo DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal, sem prejuízo do prosseguimento da presente 

demanda quanto aos demais pedidos. O cônjuge virago voltará a usar o 

seu nome de solteira, conforme requerido inicialmente, qual seja, 

ROBERTA SILVA BEZERRA. Expeça-se o necessário ao procedimento de 

averbação no assento do casamento das partes junto ao Cartório de 

Registro Civil competente (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. 

primeiro, “a”, da Lei 6.015/73). Após o trânsito em julgado desta decisão, 

voltem-me conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

RONDONÓPOLIS, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007371-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. P. J. C. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1007371-16.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS aforada por J.P.C.S. em face de 

M.A.P.J.C. (qualificados na peça vestibular). 2. A inicial foi instruída com 

os documentos necessários à propositura da demanda. 3. Citada (ID: 

10590112), a requerida deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação, conforme certidão de ID: 12669557. 4. No ID: 

12734452 o representante do Ministério Público opinou pela decretação da 

revelia do demandado e pela procedência do pleito inaugural. 5. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. 

As partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, sendo cabível à 

espécie o julgamento antecipado da lide, ex vi do art. 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a revelia do requerido, 

inocorrendo a necessidade de dilação probatória. Ademais, em tais casos, 

reza a jurisprudência que: “POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não 

oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 944649 

BA 2016/0172212-2, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data 

de Publicação: DJ 01.03.2018) (grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO 

COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. INDEFERIMENTO DE 

PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 1280556-SP 2018/0090164-2, 

Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 05.09.2018) (grifo 

nosso) 7. Posto isso, passo diretamente ao exame do meritum causae. 8. 

De proêmio, cumpre-nos pôr em relevo que, de fato, o requerente é genitor 

da menor I.V.P.C.S., conforme certidão de nascimento de ID: 10057970. 9. 

Com efeito, cumpre-nos ressaltar que o direito de visitas somente pode 

ser reprimido ou suprimido, temporariamente, em situações excepcionais, 

quando as visitas estiverem sendo comprovadamente nocivas aos filhos, 

o que, a priori, não se depreende no caso em apreço. Saliente-se, 

sobretudo, que há perigo de os laços afetivos se estremecerem entre pai 
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e filhas se não houver o convívio (visitas) entre estes, abalando 

psicologicamente as crianças, que ainda estão em estado de 

desenvolvimento, exsurgindo de tal circunstância a evidência da 

possibilidade de ocorrência de prejuízos irreparáveis para elas. 10. 

Ademais, não se pode olvidar que o direito de visitas e de convívio entre 

os pais e os filhos que não estão sob sua guarda é garantido pelo Código 

Civil, senão vejamos: “Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não 

estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o 

que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como 

fiscalizar sua manutenção e educação. 11. Da mesma forma, a doutrina, 

fazendo sua hermenêutica jurídica, orienta no seguinte sentido: “O direito 

de convivência não é assegurado somente ao pai ou à mãe, é direito do 

próprio filho de com eles conviver, o que reforça os vínculos paterno e 

materno-filial. É direito da criança manter contato com o genitor com o qual 

não convive cotidianamente, havendo o dever do pai de concretizar esse 

direito. É totalmente irrelevante a causa da ruptura da sociedade conjugal 

para a fixação das visitas. O interesse a ser resguardado, 

prioritariamente, é o do filho, e objetiva atenuar a perda da convivência 

diuturna na relação parental.” (in DIAS, Maria Berenice. Manual de direito 

das famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 459 – 

grifamos) 12. Dito isso, do minucioso folhar dos autos, verifico estarem 

presentes o requisitos necessários para o deferimento do postulado 

inicialmente, sobretudo no que atine ao perigo de os laços afetivos se 

estremecerem entre pai e filhas, pelo que, ante a revelia pareia sobre a 

requerida, bem como a conta ministerial, outro caminho não há senão a 

procedência do pedido aventado na inicial. 13. Ante o exposto, atendendo 

a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o parecer 

ministerial, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 

487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, para fixar o direito de visitas da 

seguinte maneira: o pai, requerente (qualificado nos autos), poderá ter 

consigo a companhia da filha, I.V.P.C.S., em finais de semana alternados 

no sábado das 8h até às 17h e no domingo das 8h às 17h, devendo 

buscá-la e restitui-la na residência materna, bem como alternadamente em 

férias escolares, pela metade do período. 14. Expeçam-se os ofícios 

necessários ao cumprimento da presente decisão. 15. Sem condenação 

em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 16. 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, 24 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004901-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIA MARTINS SOARES OAB - MT10046/O-O (ADVOGADO(A))

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004901-46.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS aforada por R.L.S. em face de 

A.K.A.S. (qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, 

conforme termo de ajuste carreado no ID: 15812341. 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As 

partes têm legitimidade e estão bem representadas. 5. Tendo em vista que 

as partes transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por 

sentença, o acordo entabulado nos autos (ID: 15812341) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a 

tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o parecer 

ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso 

III, b, do Digesto Processual Civil. 7. Oficie-se à empregadora do 

requerente para que cessem, imediatamente, os descontos em sua folha 

de pagamento referentes a este processo. 8. Sem condenação em custas 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob 

o pálio da gratuidade da justiça. 9. Notifique-se o representante do 

Ministério Público. 10. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo 

recursal, a presente transita em julgado com sua publicação, assim, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005621-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1005621-42.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO ALIMENTOS 

aforada por E.B.G.V. e J.V.G.V. representados por sua genitora Sr.ª 

G.G.A., em face de F.G.V. (qualificados nos autos). 2. As partes 

formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 

15935866), no tocante aos alimentos, guarda e visitas. 3. O representante 

do Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução 

da demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto, 

atendendo a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo os alimentos, 

guarda e vistas, nos moldes acordados no ID: 15935866. 7. Expeça-se o 

competente termo de guarda definitiva do infante em favor de sua 

genitora. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. 10. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006683-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. S. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE DA COSTA OAB - MT22481/O (ADVOGADO(A))

ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU OAB - MT19921/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1006683-20.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS aforada por A.G.R.S.R., representada por sua 

genitora, Sr.ª B.R.S.F., em face de A.F.S.R. (qualificados nos autos). 2. As 

partes formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado no ID: 

15816561. 3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente 

à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas. 6. Tendo em vista que as partes transigiram 

com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos (ID: 15816561) para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos 

consta e em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com 

resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual 

Civil. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. 10. Tendo em vista que 

as partes renunciaram ao prazo recursal, a presente transita em julgado 

com sua publicação, assim, arquivem os autos, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001508-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANE BEATRIZ VICTORIO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE CAROLINE ROESLER OAB - MT23935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Leonardo Santos (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001508-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C. ALIMENTOS intentada 

por N.V.S., neste ato representado por sua genitora, Sr.ª T.B.V.S., em 

face de L.S. (qualificados nos autos). 2. Na audiência de conciliação as 

partes formularam acordo onde se reconheceu a relação de paternidade 

existente entre elas (ID: 13034031), eis que o exame pericial de DNA 

confirmou a existência de relação de parentesco (ID: 14048638), bem 

como compuseram acerca da guarda, alimentos e direito de visitas em 

relação ao menor. 3. O representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm 

legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução. 6. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 7. Portanto, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, com espeque no art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual 

Civil, extingo o feito com resolução de mérito, homologando o acordo 

formulado pelas partes para reconhecer a paternidade do requerido em 

relação ao requerente, determinando a retificação do seu assento civil 

onde passará a constar como seu genitor a pessoa de LEONARDO 

SANTOS e como seus avós paternos José da Silva Francisco e Valdivina 

Santos Silva, sendo que o autor passará a se chamar NICOLLAS 

VICTORIO DA SILVA SANTOS. 8. Expeça-se o mandado ao registro civil 

competente, para que seja averbada a paternidade e os apelidos de família 

da parte demandada no assento de nascimento da parte autora, atendido 

o disposto na Lei n.º 6.015/73, art. 29, §1º, “d”, e art. 109, §4º, do mesmo 

diploma legal. 9. Expeça-se termo de guarda definitiva do menor em favor 

da genitora. 10. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita. 11. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 

cumprimento desta decisão. 12. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 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, 25 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001299-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001299-76.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE aforada por R.F.F. em face 

de M.S., representada por sua genitora, Sr.ª J.S. (qualificados nos autos). 

2. No ID: 13806638 a parte autora requereu a desistência da ação. 3. O 

representante do Ministério Público manifestou pela extinção do feito sem 

resolução do mérito (ID: 15501352). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A legislação processual 

civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 6. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 7. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, em conformidade com a 

manifestação do Ministério Público, extingo o feito sem resolução de 

mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual Civil. 8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. 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, 25 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006636-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1006636-46.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

CONSENSUAL DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

C.C. ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA 

E VISITAS aforada por W.A.S. e T.L.B. (qualificados na peça vestibular), 

onde expõem a parte autora que manteve um relacionamento com o 

requerido, desde janeiro de 2010 até março de 2018, e desta união adveio 

que uma filha menor e um bem a partilhar. 2. As partes formularam acordo, 

conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 14767260), referente ao 

reconhecimento e dissolução de união estável, alimentos, guarda, visitas e 

partilha de um bem. 3. O representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em 

vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex 

vi do art. 487, inciso III, b, do Estatuto Processual Civil e art. 1.723, do 

Código Civil, reconhecendo, com efeito ex tunc, a união estável havida 

entre W.A.S. e T.L.B. (qualificados nos autos), mantida pelo período de 

maio de 2012 até outubro de 2015, bem como deferindo guarda, alimentos 

e visitas conforme acordado no ID: 14148612. 7. Expeça-se o competente 

termo de guarda definitiva do infante em favor de sua genitora. 8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 10. Tendo as partes renunciado ao 

prazo recursal, a presente transita em julgado com sua publicação, após, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

29 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005657-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. G. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1005657-55.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO aforada por A.G.G.C. em face de C.A.G.C. (qualificados na 

peça vestibular), onde a parte requerente aduz, em síntese, que se 

casaram em 05.09.2017, sob o regime da comunhão parcial de bens, 

sendo do matrimônio não advieram filhos, bem como não há bens e nem 

dívidas a partilhar. 2. A inicial foi instruída com os documentos 

necessários à propositura da ação. 3. Citada por edital, a parte requerida 

deixou o prazo de resposta transcorrer in albis, sendo-lhe nomeado 

curador especial, que apresentou contestação por negativa geral. 4. 

Manifestou-se o representante Ministério Público, opinando pela 

decretação do divórcio. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. A existência do matrimônio 

restou provada pelo documento (ID: 4506066). 7. Considerando que não 

há bens a serem partilhados, bem como que a ação não versa sobre 

direito de menores, e, ante a possibilidade da dissolução do casamento 

estampada no art. 1.521, inciso IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da 

Constituição da República, com a nova redação que lhe foi dada pela 

Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há, senão decretar o 

divórcio conforme pleiteado na inicial. 8. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, em consonância com o parecer 

ministerial, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 
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487, inciso I, do Estatuto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, do 

Código Civil, pelo que decreto o divórcio requerido por A.G.G.C. em face 

de C.A.G.C. (adrede individualizados). 9. O cônjuge virago voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, ANICE GALÉ. 10. Sem condenação em custas 

e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 11. Averbe-se a presente decisão no assentamento 

do registro civil. 11. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil 

competente, expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003773-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1003773-20.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por ANSELMO FERREIRA 

DOS SANTOS (qualificado nos autos). 2. Segundo ressai dos autos, em 

suma, a parte autora pugna pela retificação do seu assento civil, 

requerendo a inclusão do patronímico de seu genitor, qual seja “Scarpin”, 

passando a assinar Anselmo Scarpin Ferreira dos Santos. 3. 

Manifestou-se o representante do Ministério Público pela procedência do 

pedido exordial. 4. Vieram-me os autos conclusos. 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. A 

análise dos autos permite afirmar que o objetivo da parte requerente é a 

retificação do seu assento civil. Neste sentido, o pleito em testilha 

encontra amparo legal nas disposições ínsitas do art. 57, da Lei de 

Registros Públicos. 7. Resta patente, pelo que se denota de todos os 

documentos carreados aos autos, a existência do patronímico que se 

deseja incluir no assento civil da parte autora e que ele é ostentado por um 

dos seus ascendentes em linha reta, sendo assim, prestigiando a 

importância do sobrenome na formação da identidade de uma família e em 

respeito à proteção à entidade familiar, conferida pelo art. 203, inciso I, da 

Constituição Federal, bem como em observância de não haver prejuízo a 

terceiros e estar em consonância com o parecer ministerial, a procedência 

do pedido é medida que se impõe. 8. Neste mesmo sentido é o 

entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado, vejamos: “EMENTA: 

RECURSO DE APELAÇÃO - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - 

INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ PATERNA. POSSIBILIDADE. 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ACRÉSCIMO DO APELIDO DE FAMÍLIA – 

POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.109 DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUIZO. 

Reconhecido e provido RECURSO. O art. 1.109 do CPC, abre a 

possibilidade de não se obrigar o juiz, nos procedimentos de jurisdição 

voluntária, à observância do critério de legalidade estrita, abertura essa, 

contudo, limitada ao ato de decidir, por exemplo, com base na equidade e 

na adoção da solução mais conveniente e oportuna à situação concreta." 

(REsp n.º 623.047/RJ, 3ª T/STJ, relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 14/12/2004, 

ementa parcial). Neste contexto, pertinente a retificação do registro civil, 

para inclusão do patronímico da Avó paterna quando a alteração visa 

facilitar o reconhecimento social e prestigia o congraçamento familiar, não 

causando prejuízos aos demais apelidos da família ou de terceiros. (TJ/MT. 

Ap. 163595/2015, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, 

Julgado em 02.03.2016, Publicado no DJE 09.03.2016). (grifo nosso). 9. 

Sendo assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, bem como em conformidade com a manifestação do Ministério 

Público, julgo procedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, determinando a retificação do assento civil da parte 

autora (ID: 13335409), que passará a se chamar Anselmo Scarpin Ferreira 

dos Santos, o que faço com espeque no art. 109 e parágrafos, da Lei n.º 

6.015/73 – Lei de Registros Públicos. 10. Expeçam-se os mandados e 

ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de Registros Públicos). 11. 

Notifique-se o representante do Parquet. 12. Sem condenação em custas 

e sem condenação em honorários 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, 25 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004343-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT0011190A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. M. D. Q. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004343-06.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS aforada por E.B.Q. em face de M.M.Q., 

representado por sua genitora, Sr.ª A.P.M.Q., (qualificados nos autos). 2. 

As partes formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos 

autos (ID: 14420556). 3. O representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em 

vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais 

que dos autos consta e em conformidade com o parecer ministerial, 

extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do 

Digesto Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 9. Tendo as partes desistido do prazo recursal, a presente 

transita em julgado com sua publicação, após, arquivem os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004165-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. S. A. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004165-57.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE GUARDA aforada por D.F.A.S. em face de P.S.A. (qualificados nos 

autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo de ajuste 

carreado aos autos (ID: 14328769), no tocante a guarda e visitas. 3. O 

representante do Ministério Público opinou favoravelmente à homologação 

do acordo (15468772). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e 

em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução 

de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, 

deferindo a guarda e vistas, nos moldes acordados no ID: 14328769. 7. 

Expeça-se o competente termo de guarda definitiva do infante em favor de 

seu genitor. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. Notifique-se o representante do Ministério Público. 10. Tendo 

em vista que as partes desistiram do prazo recursal, apresente transita 

em julgado com a sua publicação, após, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000250-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELUZANIA LUENIZA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0009673A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. K. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito com a finalidade de 

promover a intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar 

os dados completos do empregador do requerente, especialmente o 

endereço, para viabilizar a expedição do ofício solicitado na derradeira 

petição (ID 16215692). Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018. Antônio 

Pereira dos Santos Neto Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001442-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. K. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES OAB - MT0015101A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001442-36.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTICIA 

aforada por A.S., representada por sua genitora, Sr.ª R.K.K., em face de 

M.E.S. (qualificados nos autos). 2. No ID: 14354360 a parte autora 

informou o adimplemento do débito alimentar e requereu a extinção do 

feito. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação. 5. Diante da manifestação da parte autora, no ID: 14354360, 

verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de 

maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex 

Processual Civil. 7. No mais, expeça-se o competente contramandado de 

prisão. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001766-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. R. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. D. (RÉU)

 

Processo n.º 1001766-89.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS aforada por H.R.D.L.D. representado por sua 

genitora Sr.ª A.R.R.D., em face de T.L.D. (qualificados nos autos). 2. As 

partes formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos 

(ID: 15630324), no tocante a revisional de alimentos. 3. O representante do 

Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução 

da demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto, 

atendendo a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo a revisional de 

alimentos, nos moldes acordados no ID: 15630324. 7. Expeça-se o 

competente termo de guarda definitiva do infante em favor de sua 

genitora. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. 10. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001396-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO LAVEIA BANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIKOLLY SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANNA VILELA DE MORAES OAB - MT0007045A (ADVOGADO(A))

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE PESTANA OAB - MT0013758A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001396-76.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C.C. 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C.C. TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA aforada por J.P.L.B. em face de N.S.S. (qualificados nos 

autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo de ajuste 

carreado aos autos (ID: 13332803), no tocante à guarda e visitas do filho 

menor. 3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e 

em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução 

de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, 

deferindo a guarda do menor em favor de sua genitora, bem como o direito 

de visitas a seu genitor, na forma acordada (ID: 13332803). 7. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 9. Tendo em vista que as partes 

desistiram do prazo recursal, apresente transita em julgado com a sua 

publicação, após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004187-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NASARETH SOUSA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004187-86.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se o 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos autos a 

certidão negativa estadual (emitida pela PGE) em nome da de cujus, uma 

vez que a de ID: 8767640 não presta aos fins colimados. 2. Após o 

cumprimento da diligência supra, venham-me os autos conclusos para 

sentença. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001454-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE SILVA MOREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001454-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se o 

inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, carrear aos autos a 

certidão negativa estadual (emitida pela PGE) em nome da de cujus, uma 

vez que a de ID: 11937716 não presta aos fins colimados. 2. Após o 

cumprimento da diligência supra, venham-me os autos conclusos para 

sentença. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 762321 Nr: 14627-32.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, CRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRO NUNES DE ALMEIDA - 

OAB:13203/MT, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

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

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para instruir e retirar 

CARTA DE ADJUDICAÇÃO, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 434125 Nr: 2791-04.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDSF, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Ademais, conforme expressa disposição legal do art. 528, §8º, do 

Código de Ritos, na ação executiva onde se postule a expropriação de 

bens do devedor de alimentos não será admitido o pedido de sua prisão, 

de onde se pode extrair, também, que o próprio legislador ordinário optou 

pela divisão dos ritos executivos. 6. Dessarte, em que pese a 

manifestação da parte autora, especifique ela, no prazo de 15 (quinze) 

dias, qual o modo de execução que optará, dada a diversidade de ritos, 

nos termos do art. 321, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil, 

trazendo os cálculos necessários, conforme o rito que escolher.7. 

Intime-se.8. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 06 de 

setembro de 2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 43297 Nr: 1977-80.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA LAURA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ARIEL DE ARAUJO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, Dr. GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES, para que, no prazo legal, requeira o que de diretio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 433031 Nr: 1695-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDM, MMDC, JDSB, VPF, RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGOSTINHO LUIS DE SOUZA 

MARTINS - OAB:200.066, ANTONIO LUIZ BAPTISTA FILHO - 

OAB:204.025, AUGUSTO CÉSAR CARDOSO MIGLIOLI - OAB:215.312, 

EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT, EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1695-51.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro os pleitos formulados à fl. 293.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 805596 Nr: 16537-60.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAF, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 Processo n.º 16537-60.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA 

aforada por J.A.F. representada por sua genitora Sr.ª R.A.S., em face de 

J.O.F. (qualificados nos autos).

2. À fl. 69 infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar.

3. O representante do Ministério Público manifestou à fl. 73, pugnando pela 

extinção do feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

6. Diante da manifestação da parte autora, à fl. 69, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil.

8. No mais, defiro o pedido de fl. 69, último parágrafo.

9. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

10. 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715377 Nr: 10651-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHAX
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:OAB/MT 14.537, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10651-85.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 184, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 750169 Nr: 7840-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJA, JCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIARA CAROLINE DA SILVA 

GUILHERME - OAB:, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7840-84.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 79, pelo que determino a intimação do 

inventariante e seu procurador, pessoalmente e por DJe, a se 

manifestarem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, aportando aos autos 

a prestação de contas relativa ao alvará deferido, nos termos do art. 618, 

inciso VII, do Código de Ritos.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747570 Nr: 6497-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJA, MNSA, JCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIARA CAROLINE DA SILVA 

GUILHERME - OAB:23069/O, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6497-53.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se o inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga 

aos autos o comprovante de recolhimento do ITCMD (ou a declaração de 

isenção, se for o caso).

2. Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 789904 Nr: 10188-41.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS, DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM, MAPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10188-41.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 46, pelo que determino que se proceda 

imediatamente à busca de endereço da parte demandada junto ao 

convênio TJ/TRE.

2. Após o cumprimento da diligência supra, cumpra-se a decisão de fl. 51, 

procedendo com a citação da parte requerida no endereço encontrado.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 328036 Nr: 174-81.2004.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVO, GODS, RVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Processo n.º 174-81.2004.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor do expediente de fl. 272, determino novamente a 

remessa dos autos à contadoria do juízo, esclarecendo que os valores a 

serem atualizados estão à fl. 175, e não à fl. 195.

2. Após, conclusos.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 43297 Nr: 1977-80.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA LAURA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ARIEL DE ARAUJO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumprida parcialmente a ordem judicial de bloqueio de valores, 

conforme minuta de transferência anexa, intimem-se as partes para que, 

no prazo legal, requeiram o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009591-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAÍSSA QUEIROZ RODRIGUES (RÉU)

THÁLITA QUEIRÓZ RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009591-50.2018.8.11.0003 Vistos etc.. 1. Indefiro o pleito 

de ID: 16115900, pelas mesmas razões da decisão de ID: 15949448, 

mantendo postergada a análise da tutela de urgência à contestação. 2. 

Porém, defiro o pleito de antecipação de audiência de conciliação, pelo que 

redesigno o dia 17.12.2018, às 14h15min, para realização da audiência. 3. 

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de ID: 15949448. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008674-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA CRUZ TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLESIASTES LAZARO DA ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008674-31.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o disposto na 

Portaria n.º 1.333/2018, redesigno o dia 07.02.2019, às 15h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação atempada nos autos ID: 

15664217. 2. Intimem-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007695-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KEILA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007695-69.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o disposto na 

Portaria n.º 1.333/2018, redesigno o dia 07.02.2019, às 14h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação atempada nos autos ID: 

15656849. 2. Intimem-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002673-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ABDO SAID (REQUERENTE)

RAISSA GABRIELA SAID PINTO (REQUERENTE)

DIOGO MORAIS PINTO (REQUERENTE)

GABRIEL ANTONIO SAID PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA OAB - MT0022436A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO PINTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002673-30.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a certidão de 

ID: 15934452, intimem-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente e 

via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do 

art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005205-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFFER RAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANTONIO VANIER DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005205-45.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Apensem-se 

estes autos ao de n.º 1004699-35.2017.811.0003. 2. Em homenagem ao 

princípio da segurança jurídica, determino o sobrestamento do presente 

feito até o desfecho da Ação de Reconhecimento de União Estável Pós 

Morte de n.º 1004699-35.2017.811.0003, com fulcro no art. 313, inciso V, 

alínea a, da Lei Instrumental Civil, devendo aguardar em arquivo provisório. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006847-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006847-19.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15417844. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001179-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA OAB - MT4777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILEIDE DA SILVA SANTOS VICENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANARI VILELA DE MORAES OAB - MT0010215S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos trinta (30) dias do mês de outubro (10) do ano 

de dois mil e dezoito (2018), às 14h, neste Município e Comarca de 

Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, onde se encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, a quem 

o MM. Juiz ordenou que, após as formalidades de estilo, levasse a público 

o pregão na audiência de instrução e julgamento, nos autos da AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C. PARTILHA DE BENS, GUARDA e ALIMENTOS 

intentada por MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE em face de SILEIDE 

DA SILVA SANTOS VICENTE. Feito o pregão, foi constatada a presença 

do requerente acompanhado por seu procurador, Dr. Oseias Serafim de 

Oliveira, bem como a presença da requerida acompanhada por seus 

patronos, Dr.ª Patrícia Pimentel Lopes e Roberto Gonçalves Ferreira. 

Certificada, ainda, a presença do representante do Ministério Público, Dr. 

Adalto José de Oliveira. Aberta a audiência, tentada a conciliação a 

mesma restou exitosa nos seguintes termos: “A parte autora 

compromete-se a pagar 1,57 salários mínimos a titulo de alimentos ao filho 

menor, que corresponde à R$ 1.500,00, a serem depositados até o dia 10 
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de cada mês, na conta corrente da requerida. As partes acordam que a 

requerida ficará com a propriedade dos seguintes bens: imóvel localizado 

no Jardim Belo Horizonte, à Rua Patrulheiro José Marciel da Cruz, n.º 

1.167, matrícula nº 35765; com o lote nº 24, Qd. W48, localizado no 

Loteamento Residencial Tamburi; um (01) veiculo CHEVROLET-AGILE LTZ, 

ano 2011, placa NUG-9526. O autor ficará com a propriedade dos 

seguintes bens e direitos: uma empresa (M. F. Marcilio Vicente ME.) com 

ramo de atividade representação comercial , com sede á Rua Vitorio 

Pereira da Silva nº.797, na cidade de Barra do Garças/MT, 

CEP.78.600.000; um Caminhão Ford /Cargo 2842 ano/modelo 2014, placa 

QBA-8288, financiado junto ao Banco do Brasil; uma Carreta Noma 

Graneleira ano/modelo 2014, Chassi 9EP071430E1006037, financiada junto 

ao Banco do Brasil; o lote de nº.26 da quadra nº.W48, localizado no 

Loteamento Residencial Tamburi; um veiculo CHEVROLET – S10 – ano 

2010, placa NJV-8015. Quanto às dívidas dos bens cada parte a quem 

coube a propriedade arcará com elas. As partes renunciam ao prazo 

recursal.” Dada a palavra ao advogado do requerente, pelo mesmo foi dito: 

“MM. Juiz, pela homologação.” Dada a palavra à advogada da requerida , 

pela mesma foi dito: “MM. Juiz, pela homologação.” Dada a palavra ao 

representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: “MM. Juiz, pela 

homologação do acordo.” A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte 

SENTENÇA: “Vistos etc, trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C.C. 

PARTILHA DE BENS, GUARDA e ALIMENTOS intentada por MARCIO 

FRANCISCO MARCILIO VICENTE em face de SILEIDE DA SILVA SANTOS 

VICENTE (qualificados nos autos). Aberta a audiência as partes chegaram 

a um acordo, nos termos supra. Por sua vez, o representante do Ministério 

Público opinou pela homologação do acordo. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, homologo o acordo supra para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, para decretar o divórcio, EXTINGUINDO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Ritos. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios. Como as partes renunciaram ao prazo recursal, a presente 

transita em julgado com a sua publicação. Publicada em audiência. 

Registre-se. Expeça-se o necessário. As partes saem intimadas. 

Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o 

presente. Eu, _____________________, Rodrigo Kurz Roggia Júnior, 

Assessor de Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai devidamente 

assinado. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003816-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIMAR PEREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003816-54.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL aforada por ROSIMAR PEREIRA DE FREITAS, 

representada por sua curadora, Sr.ª Maria Lucimar Pereira Teixeira 

(qualificadas nos autos). 2. No ID: 15852869 a parte autora requereu a 

desistência da ação e sua extinção sem resolução de mérito. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do 

feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na 

norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo, 

então, possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em 

que foi postulada. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 8. 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, 30 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 853-66.2013.8.11.0003 - CÓDIGO: 719813 - TIPO DE AÇÃO: 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - POLO ATIVO: OSMAR DA SILVA - 

POLO PASSIVO: MARIA MARILDA DE OLIVEIRA.

Pelo presente, faz saber a todos, que será (ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem (ns) de propriedade dos 

Executados/Partes OSMAR DA SILVA E MARIA MARILDA DE OLIVEIRA, 

na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 09:00 

horas, por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 05 de DEZEMBRO de 2018, a partir das 14:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Matrícula nº 66694 DO CRI LOCAL – Um imóvel sob o Lote nº 03, 

da Quadra 12, situado na Rua São Sebastião II, com área construída de 

aproximadamente 80 m², tamanho terreno: 10,00 metros de frente e 

fundos, por 25,00 metros de ambos os lados, com área de 250,00m².

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel encontra-se localizado na Vila São 

Sebastião II PARTE, sendo o Lote de nº 03, da QD. 12, com frente para a 

Rua São Sebastião, entre a Avenida Rotary Internacional e a Rua Benedito 

Ferron, nesta cidade de Rondonópolis/MT.

 LEILOEIRO: Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62. 

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/JUCEMAT. LEILÃO NA MODALIDADE 

ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar 

lanços pela Internet, através do site www.mlleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio. FORMAS DE 

PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme 

prevê o art.895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de 

juros da poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso 

de imóveis ou mediante apresentação de caução idônea no caso de 

veículos. OBS: Lances à vista sempre terão preferência, bastando 

igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 

disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s)/partes OSMAR 

DA SILVA e MARIA MARILDA DE OLIVEIRA (DR. ADEIR ALEXANDER 

FRODER e DR. GILBERTO ALMEIDA), na pessoa de seu Representante 

Legal; e seus cônjuges se casados forem; e na Qualidade de Credor 

Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 
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forma da Lei. Rondonópolis - MT, 30 de outubro de 2018. Dra. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT - Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005683-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MARIA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIVALDO ROSA (RÉU)

 

JUNTAR DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA COM DILIGÊNCIA 

NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002494-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

JOANA DARC MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

JOANA NUNES DE FARIAS (REQUERENTE)

SILVIO AMARO DA CRUZ (REQUERENTE)

MARIA MAURICIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ AMARO DA CRUZ (REQUERENTE)

ANGELINA AMARO DA LUZ (REQUERENTE)

MARIA AMARO DA CRUZ (REQUERENTE)

BENEDITO AMARO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL AMARO DA CRUZ (INVENTARIADO)

ARNALDO PEREIRA NUNES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1002494-67.2016.8.11.0003; Valor 

causa: $78,108.52; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: INVENTÁRIO (39). 

Certifico que a sentença transitou em julgado para as partes em 

19/09/2019. RONDONÓPOLIS, 29 de outubro de 2018. Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005953-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICEA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIA MARIA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT PROCESSO n. 1005953-43.2017.8.11.0003 Valor da causa: 

$937.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: LAURICEA ALVES NOGUEIRA Endereço: RUA FILINTO MÜLLER, 91, 

Rua Projetada III,, VILA OLGA MARIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78725-050 POLO PASSIVO: Nome: OLIMPIA MARIA FERREIRA Endereço: 

RUA FILINTO MÜLLER, 91, Rua Projetada III, VILA OLGA MARIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-050 FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS 

E INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Sentença: Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e 

art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO o pedido inicial para o fim de 

submeter O. M. da C. à curatela restrita a aspectos PROCEDENTE 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por L. A. N., a 

quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, 

ficando advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para 

que contraia obrigações em nome da interditanda ou a alienação de 

qualquer bem de propriedade da mesma. A interdição abrange a decisão 

apoiada na prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento/casamento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-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, MARCIA REGINA BUENO DE 

CAMARGO DIB, digitei. RONDONÓPOLIS, 30 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005953-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICEA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIA MARIA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT PROCESSO n. 1005953-43.2017.8.11.0003 Valor da causa: 

$937.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: LAURICEA ALVES NOGUEIRA Endereço: RUA FILINTO MÜLLER, 91, 

Rua Projetada III,, VILA OLGA MARIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78725-050 POLO PASSIVO: Nome: OLIMPIA MARIA FERREIRA Endereço: 

RUA FILINTO MÜLLER, 91, Rua Projetada III, VILA OLGA MARIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-050 FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS 

E INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Sentença: Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e 
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art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO o pedido inicial para o fim de 

submeter O. M. da C. à curatela restrita a aspectos PROCEDENTE 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por L. A. N., a 

quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, 

ficando advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para 

que contraia obrigações em nome da interditanda ou a alienação de 

qualquer bem de propriedade da mesma. A interdição abrange a decisão 

apoiada na prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento/casamento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-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, MARCIA REGINA BUENO DE 

CAMARGO DIB, digitei. RONDONÓPOLIS, 30 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005953-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICEA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIA MARIA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT PROCESSO n. 1005953-43.2017.8.11.0003 Valor da causa: 

$937.00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: LAURICEA ALVES NOGUEIRA Endereço: RUA FILINTO MÜLLER, 91, 

Rua Projetada III,, VILA OLGA MARIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78725-050 POLO PASSIVO: Nome: OLIMPIA MARIA FERREIRA Endereço: 

RUA FILINTO MÜLLER, 91, Rua Projetada III, VILA OLGA MARIA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78725-050 FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS 

E INTERESSADOS dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Sentença: Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e 

art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO o pedido inicial para o fim de 

submeter O. M. da C. à curatela restrita a aspectos PROCEDENTE 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por L. A. N., a 

quem competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, 

ficando advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para 

que contraia obrigações em nome da interditanda ou a alienação de 

qualquer bem de propriedade da mesma. A interdição abrange a decisão 

apoiada na prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar 

e praticar atos de administração de seu patrimônio. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento/casamento da requerida. Sem custas e honorários ante à 

gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-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, MARCIA REGINA BUENO DE 

CAMARGO DIB, digitei. RONDONÓPOLIS, 30 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011155-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. J. (REQUERENTE)

M. A. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1011155-64.2018.8.11.0003 VISTOS. MEIRE APARECIDA DA SILVA 

JESUS e CLEITON ANTONIO DE JESUS, devidamente qualificados e 

representados, propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

Destacam que contraíram núpcias em 10/12/2011, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, registrando que no curso da união não adveio 

o nascimento filhos. Ainda, registram a inexistência de bens a serem 

partilhados, bem como a pretensão por parte da divorcianda em voltar a 

utilizar o nome de solteira e, por fim, a dispensa recíproca da obrigação 

alimentar. Pugnam pela procedência do pedido para que seja decretado o 

divórcio do casal, assinalando a impossibilidade na reconciliação. Com a 

exordial vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. 
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Processe-se em segredo de justiça, com gratuidade processual. No mais, 

registro que ante a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. As partes são 

legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos 

processuais e as condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do 

art. 226, § 6º da Constituição Federal. Por fim, quanto ao nome conjugal 

(CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de opção 

expressa nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o sobrenome do 

outro (CC, 1.578, § 2º). Em face ao exposto: a) JULGO PROCEDENTE, o 

pedido decretando o divórcio do casal. b) HOMOLOGO, com fundamento 

no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o acordo tal qual o celebrado na inicial. O 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja: MEIRE 

APARECIDA DA SILVA. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Em 

razão da solução consensual, não há que se falar em honorários de 

sucumbência. Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado 

de averbação, com as cautelas de praxe. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 28 de 

outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004065-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DIVITA MARQUES ANDRADE RODRIGUES (REQUERENTE)

DORICA MARQUES ANDRADE (REQUERENTE)

ANTONIO JOAO MARQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

OSVALDO MARQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

ROSANA MARQUES ANDRADE DE JESUS (REQUERENTE)

SALOMAO MARQUES ANDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

LINDAURA MARQUES ANDRADE SOLKOSKI (REQUERENTE)

GENARIO MARQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO BARBOSA DE ANDRADE (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010830-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR VIEIRA LOPES (REQUERENTE)

CESOSTE DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORACINA DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010830-89.2018.8.11.0003 Vistos etc., NADIR VIEIRA LOPES e 

CESOSTE DE OLIVEIRA VIEIRA, pugnam por autorização judicial via 

ALVARÁ para proceder ao levantamento de valores disponíveis junto ao 

Banco do Brasil de titularidade da falecida HORACINA DE OLIVEIRA 

VIEIRA. Noticiam os autores serem os únicos filhos e legítimos sucessores 

da extinta. O documento constante do ID nº. 16186440 indica a 

disponibilidade de valores em favor da falecida junto ao Banco do Brasil. 

Relatei o essencial. Decido. Ao compulsar os autos verifico a legitimidade 

dos autores, filhos e legítimos sucessores da de cujus. Outrossim, 

extrai-se do documento registrado no ID nº. 16186440 a existência de 

numerário disponível em favor da falecida junto ao Banco do Brasil, os 

quais haverão de ser revertidos em favor de seus descendentes. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para determinar a expedição de 

alvará autorizando os requerentes NADIR VIEIRA LOPES e CESOSTE DE 

OLIVEIRA VIEIRA, a levantar os valores existentes junto ao Banco do 

Brasil, a que fazia jus a falecida HORACINA DE OLIVEIRA VIEIRA, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um. Expeça-se alvará 

com validade de 90 (noventa) dias. Dispensa-se a prestação de contas. 

Sem custas, eis que defiro aos requerentes os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

Diante da consensualidade em destaque, a publicação desta sentença nos 

autos gerará automaticamente o seu trânsito em julgado (dispensando a 

serventia de expedir certidão especifica). Arquivem-se, oportunamente. 

Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 27 de outubro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002824-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARCELINA JOSE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para comparecer na Secretaria da 

2ª Vara de Família e Sucessões a fim de retirar alvará, no prazo de 05 

(cinco) dias

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 343007 Nr: 10934-89.2004.811.0003

 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: APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, CACIO OLIVEIRA 

FERRO, FERNANDO DE OLIVEIRA FERRO, FLAVIO DE OLIVEIRA FERRO, 

CACIO OLIVEIRA FERRO, SANDRA DE OLIVEIRA DERRO, GELEUSA DE 

OLIVEIRA FERRO, JOSE DE OLIVEIRA FERRO, GILVAN DE OLIVEIRA 

FERRO, GIVALDO DE OLIVEIRA FERRO, GIVONETE FERRO DE SOUZA, 

ADJILSINEIA CARVALHO DE OLIVEIRA FERRO, ALINE GAMARRA FERRO, 

BEATRIZ GAMARRA FERRO, MAGNA GAMARRA FERRO, DEIVID 

GAMARRA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

PAULO RODRIGUES SIEMIONKO, ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL 

FORNO, ANTONIO PICHIONNI FERREIRA, ADUBOS TREVO S/A - GRUPO 

TREVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, ADILON PINTO DA SILVA - OAB:6258-B, ADILON PINTO 

DA SILVA - OAB:6258-B/MT, ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI 

LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ALMAR BUSNELO - OAB:12213/MT, ARMANDO 

OTAVIO MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, DANIELLE FARIA 

SOUZA - OAB:9.768 MT, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

HEBLAIMA OTÍLIA CECILIO DOMBROSKI - OAB:24206/O, Luciano 

Gabilan SANCHES - OAB:MT0017255O, PATRÍCIA AZEVEDO DE 

MEDEIROS - OAB:14.189-MT, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA 

BASTOS - OAB:10525/MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956, VALTER APOLINÁRIO DE PAIVA - OAB:6734-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, CLAUDIA 

MARIA CANDIDO DA COSTA LUGLI - OAB:MT/10503, EDUARDO FELIPE 

CUNA BARBOSA - OAB:OAB/RS 29.400, FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, GERALDO DE VITTO JR. - 

OAB:4.838-A, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356, SHIRLEI 

MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 Vistos etc.,(...)Com efeito, a partilha de bens no inventário retira todos os 

poderes de representação do inventariante então nomeado, fazendo com 

que a legitimidade passe a recair sobre os herdeiros contemplados na 

mencionada partilha, cada qual respondendo proporcionalmente ao seu 

quinhão, limitado, em todo caso, as forças da herança, nos moldes dos 

arts. 1.991, 1.997 e 2.023, do Código Civil e 796, do Código de Processo 

Civil.(...)Por sua vez, um dos credores habilitados, Sr. Paulo Rodrigues 

Siemionko, manifestou objeção ao quanto postulado, consoante se vê às 

fls. 817/819.Assim, visando evitar futura arguição de nulidade processual 

e, com o fito de resguardar o interesse dos herdeiros e reais detentores 

dos quinhões hereditários, na forma disciplinada no plano de partilha 

amigável de fls. 02/10, abra-se vista dos autos aos respectivos 

sucessores, sendo eles, Carlos de Oliveira Ferro, Cácio Oliveira Ferro, 

Flávio de Oliveira Ferro, Fernando de Oliveira Ferro, Sandra de Oliveira 
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Ferro, Gilvan de Oliveira Ferro, Geleusa de Oliveira Ferro, Givaldo de 

Oliveira Ferro, Givonete Ferro de Souza, Adjilsinéia Carvalho de Oliveira 

Ferro, Aline Gamarra Ferro, Beatriz Gamarra Ferro, Magna Gamarra Ferro 

e Deivid Gamarra Ferro, a fim de se manifestarem acerca do pedido de 

alvará encartado às fls. 776/779. Assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para 

manifestação, ressaltando-se que o silêncio importará em aceitação tácita. 

No tocante aos herdeiros Givaldo, Geleuza, Magna, Aline, Gilvan e 

Givonete haverão de ser intimados na pessoa dos procuradores 

estampados às fls. 720/725, ao passo que a sucessora Adjilsinéia por 

intermédio daquele indicado no instrumento de fl. 736 e Beatriz no de fl. 

751. Os demais sucessores, Carlos, Flavio, Cácio, Fernando, Sandra e 

Deivid, deverão ser intimados na pessoa dos causídicos da então 

inventariante, Sra. Aparecida Lopes de Oliveira. Decorrido o lapso, com ou 

sem intervenção, renove-se a conclusão.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 431522 Nr: 182-48.2010.811.0003

 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: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON BENEDITO RONDON - 

OAB:OAB/MT 19.220, EDSON LOURENÇO GOMES - OAB:OAB/MT 

19219, MARCOS A BARALDI - OAB:OAB/MT 21.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - 

OAB:16678/OAB MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da requerente para manifestar acerca da 

alienação do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 770061 Nr: 2201-51.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLLC, ALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE)DIAS, ACERCA DA CONTESTAÇÃO DE FLS. 

100/101.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 328523 Nr: 473-58.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCDAS, MDGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORESTES MIRAGLIA CARVALHO 

- OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5.131/MT, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT

 IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O EXEQUENTE A MANIFESTAR-SE, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATORIA, FLS. 329/332.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811149 Nr: 18293-07.2015.811.0003

 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: SADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS, JLRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO O FEITO INTIMAR O AUTOR A MANIFESTAR-SE, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, ACERCA DA CONTESTAÇÃO, FLS. 66/67.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 904414 Nr: 6663-46.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAA, MASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MARTINS DIAS - 

OAB:19875/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Vistos etc.Cuida-se de Embargos de Terceiro ajuizado por RONILSON 

ALMEIDA ARARA e MARIA ANTONIA SILVA ARARA em desfavor de 

NADIR LUZIA DA SILVA, todos devidamente qualificados.Destarte, os 

embargantes alegam que malgrado o imóvel penhorado na demanda 

executiva esteja registrado em nome do devedor daquele feito, em 

verdade, o bem foi adquirido pelo embargante através de instrumento 

particular de compra e venda datado de outubro de 2003, sendo que 

referido bem foi objeto de arrolamento sumário dos bens deixados por 

Anísio Gomes Feitosa, tendo ao final sido expedida carta de adjudicação 

em favor do herdeiro Otacilio de Almeida Feitosa, todavia deixaram de 

providenciar o competente registro da transação oportunamente.Diante 

disso, requer, mediante a concessão de efeito suspensivo à ação de 

execução e a ao final seja excluída a penhora que recai sobre o imóvel 

registrado perante o RGI local sob a matrícula nº 54.633, por força de 

ordem emanada na ação de execução de numeração única 

11576-18.2011.811.0003.. Prima facie, DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, .Isso posto, com fundamento no art. 678 do CPC, 

concedo efeito suspensivo aos embargos de terceiro tão somente em 

relação às medidas restritivas sobre o imóvel registrado perante o RGI 

local sob a matrícula nº 54.633 provenientes da do cumprimento de 

sentença de numeração única 11576-18.2011.811.0003.Intime-se a 

embargada, por intermédio de sua respectiva patrona constituída na 

demanda executiva, para contestar em quinze dias (art. 679, 

CPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 710599 Nr: 5574-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDJCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposta por LIDIA BATISTA DA 

SILVEIRA em desfavor de PAULO DE JESUS CARVALHO SOUZA.

Após o regular prosseguimento do feito as partes apresentaram acordo 

celebrado entre as mesmas extrajudicialmente, conforme cláusulas 

constantes às fls. 93/94.

Ratificação da Defensoria Pública às fls. 101.

Feito concluso.

 É o relatório. Decido.

O acordo está encartado às fls. 93/94, constando-se o teor de suas 

avenças.

Analisando o ajuste entabulado entre as partes, vislumbro que os 

requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA E EFICÁCIA dos NEGÓCIOS 

JURÍDICOS encontram-se presentes no r. ACORDO firmado em sede de 

audiência de conciliação perante este Juízo.

Posto isso, sem muitos rodeios, HOMOLOGO a referida transação e 

resolvo o MÉRITO com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, por conseqüência extinto o presente feito.

 Sem custas e honorários.
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 Transitada em julgado, proceda-se ao arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P.I. e Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008893-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JOSE MARCIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1008893-44.2018.8.11.0003 VISTO. LINDOMAR JOSÉ 

MARCIANO ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c 

reparação de danos com pedido de tutela de urgência em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que foi inscrito no rol 

dos maus pagadores em virtude do protesto de uma suposta dívida no 

importe de R$ 75.313,34, levado a efeito perante o Cartório do 2º Ofício de 

Nova Mutum/MT, cujo credor é o Governo do Estado de Mato Grosso. 

Aduz que de posse da certidão de protesto dirigiu-se até a SEFAZ em 

busca de informações quanto à origem da dívida, quando tomou 

conhecimento que o débito trata-se de multas decorrentes da não entrega 

da EFD – Escrituração Fiscal Digital, nos anos de 2012 a maio de 2016. 

Informa que arrendou uma área de terras com 76 hectares no início do ano 

de 2011, no município de Nova Mutum-MT, com a finalidade de cultivar 

grãos; contudo o arrendamento não prosperou, tendo o contrato sido 

rescindindo em abril de 2016, após vários prejuízos. Esclarece que não 

constituiu empresa (Pessoa Jurídica), apenas abriu uma inscrição estadual 

vinculada ao CPF para fins de cadastro na SEFAZ, a qual foi baixada em 

maio de 2016. Alega que, no ano de 2011, entregou a EFD, porém nos 

anos seguintes, 2012 a maio de 2016, com base nos artigos 247, 247-A e 

247-B, todos do RICMS/MT, deixou de entregar a EFD por estar 

desobrigado de fazê-la, já que seu faturamento anual foi muito inferior a 

R$ 360.000,00, conforme faz prova as declarações de imposta de renda 

acostadas aos autos. Não obstante, o requerido lançou multas em seu 

desfavor, as quais acabaram sendo objeto de protesto indevido. 

Assevera que compareceu à Procuradoria Geral do Estado com intuito de 

solucionar tal situação, contudo não obteve sucesso, pois apenas foi 

informado que, de fato, não estava obrigado a entregar a EFD, mas como 

já havia sido lançada a multa e expedida a Certidão de Dívida Ativa nada 

poderiam fazer, a não ser emitir o boleto para pagamento da quantia 

protestada. Ressalta, ainda, que consta no seu cadastro de contribuinte 

perante a SEFAZ que não está obrigado a entregar a EFD, portanto, não 

há que se exigir pagamento de multa pela não entrega da Escrituração 

Digital Fiscal. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência 

antecipada para determinar a sustação do protesto levado a efeito perante 

o Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum/MT (Id. 15754049). Determinou-se a 

intimação do autor para comprovar a insuficiência de recursos para 

pagamento das custas processuais (Id. 15761640). O autor pugnou pelo 

deferimento das benesses da gratuidade da justiça, alegando que as 

declarações de imposto de renda de Id. 15754376, 15754375, 15754373 e 

15754371, somadas a declaração de hipossuficiência acostada no Id. 

15754350, comprovam a sua insuficiência de recursos para o pagamento 

das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família 

(Id. 15792942). A contadora do Juízo apresentou cálculo das custas 

devidas neste feito (Id. 16119267), conforme determinado no Id. 

15825685. É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300). No caso dos autos, depreende-se da 

CDA nº 2017473724 (Id. 15754358), que foi aplicada penalidade de multa 

em desfavor do autor, por suposta irregularidade de escrituração de livros 

fiscais, nos termos do artigo 45, inciso V, alínea “r” da Lei 7.098/98, in 

verbis: “Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, 

instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes 

penalidades: (...) V - infrações relativas a livros fiscais e registros 

magnéticos: (...) r) falta de escrituração digital de livro fiscal, ou 

escrituração digital de livro fiscal sem observância dos procedimentos 

exigidos em regulamento e na legislação complementar – multa equivalente 

a 1% (um por cento) do valor das operações ou prestações não 

escrituradas, em relação a cada livro, até o limite de 200 (duzentas) 

UPF/MT por livro fiscal, ou, em relação ao livro destinado à escrituração do 

inventário de mercadorias – multa equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor das mercadorias adquiridas no exercício, não superior a 200 

(duzentas) UPF/MT, ressalvado, ainda, o disposto no § 20, combinado com 

os §§ 17 a 19 deste artigo, bem como o Parágrafo único do Art.46”. 

Referida CDA, no valor de 75.313,34, foi levado a protesto na data de 

12/06/2018, perante o Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum/MT, conforme 

certidão de Id. 15754359. O Autor alega, no entanto, que a multa inserida 

no citado título protestado é indevida, pois nunca esteve obrigado a 

entregar EFD. Pois bem. De início, vale lembrar que não há impedimento 

legal para que o fisco realize o protesto de CDA's por falta de pagamento. 

O parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492/97, incluído pela Lei nº 

12.767/12, permite o protesto e não se verifica inconstitucionalidade 

alguma em seu corpo. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de ação ordinária em que o autor requer o 

cancelamento do protesto da CDA nº 1.181.273.168, por entender 

inconstitucional o art. 1º, parágrafo único da Lei Federal nº 9.492/1997, 

introduzido pela Lei Federal nº 12.767/2012. 2. Lei de Execução Fiscal não 

é única via de satisfação do crédito. Possibilidade de protesto extrajudicial 

de certidões de dívida ativa pelo Fisco estadual. Arguição de 

Inconstitucionalidade nº 0007169-19.2015.8.26.0000 em que o C. Órgão 

Especial firmou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Federal nº 

9.491/1997, acrescido pela Lei Federal nº 12.767/2012. Precedente do 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJSP; APL 

1043344-30.2015.8.26.0053; Ac. 10490972; São Paulo; Quinta Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 05/06/2017; DJESP 

09/06/2017; Pág. 2437). Ocorre que, de acordo com o extrato do cadastro 

de contribuinte do autor emitido pelo site da SEFAZ, em 20 de junho de 

2018, ele não está obrigado a entregar EFD (Id. 15754353). Assim, pelo 

menos nesta fase de cognição sumária, tem-se que a multa aplicada com 

amparo no artigo 45, inciso V, alínea “r” da Lei 7.098/98 é indevida, já que, 

a princípio, o autor não está obrigado a entregar EFD, o que impõe o 

deferimento da tutela almejada, pois evidenciada a probabilidade do direito 

alegado. Ademais, o perigo de dano, na hipótese dos autos, é clarividente, 

dado o impacto que a efetivação do protesto pode ocasionar nas relações 

financeiras do requerente. Dessa forma, considerando a probabilidade do 

direito do autor e, ainda, o perigo de dano, caso não seja deferida a tutela 

pretendida, entendo que deve ser acolhido o pleito de suspensão dos 

efeitos do protesto, mormente porque há indícios de que a multa aplicada é 

indevida. Além disso, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida, pois 

caso a conclusão seja pela improcedência do pleito, nada impedirá que a 

Fazenda Pública Estadual realize novo protesto da CDA. Com essas 

considerações, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do 

protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 017473724 perante o Cartório do 

2º Ofício de Nova Mutum/MT. PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA O autor 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 15754049). O 

Código de Processo Civil disciplina que a pessoa natural e a pessoa 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, havendo, inclusive, em 

favor da pessoa natural a presunção de veracidade de suas alegações, 

conforme artigos 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil. A presunção 

de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da 

pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando 

houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio 

das despesas processuais pela parte requerente (art. 99, §2º, do CPC). 

De acordo com a jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza para fins 

de obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção relativa de 

veracidade, franqueando-se ao juiz, em qualquer fase da lide, ex officio 

ou mediante requerimento da parte contrária, indeferir o benefício da 

assistência judiciária gratuita, desde que subsista prova da inexistência ou 

desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Na 

hipótese, não há nenhum indício de que o executado esteja em estado de 
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pobreza, impossibilitado de arcar com o pagamento das custas 

processuais. As declarações de imposto de renda acostadas às fls. 24/69 

do PDF, mostram-se incompatíveis com a alegação de impossibilidade de 

pagamento das despesas processuais de ingresso da ação, pois indicam 

que o autor, em 2016, declarou-se proprietário dos seguintes bens: 

camionete no valor de R$ 125.000,00; terreno no valor de R$ 161.300,00; 

apartamento no valor de R$ 270,000,00; imóvel residencial no valor de R$ 

230,970,24. Neste contexto, não se vislumbra a presença dos 

pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça. Todavia, 

com vistas a garantir o acesso imediato à justiça, entendo razoável 

conceder ao autor o direito ao parcelamento das custas, previsto no artigo 

98, § 6º do CPC, que assim dispõe: “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. § 6o Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça 

e DEFIRO o parcelamento das custas processuais de ingresso, nos 

termos do artigo 98, § 6º do CPC. . Assim, o autor deverá recolher as 

custas em 3 (três) parcelas de igual valor, com vencimento para o dia 30 

(trinta) de cada mês, a começar pelo dia 30 de novembro de 2018. Caso o 

vencimento coincida com dia não útil, o prazo limite estabelecido para 

adimplemento da respectiva parcela será estendido ao dia útil 

subsequente. Caberá ao autor comprovar mês a mês o adimplemento das 

parcelas, sob pena de revogação da liminar e cancelamento da 

distribuição. CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para oferecer 

resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Expeça-se 

ofício ao Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum/MT, para suspender os 

efeitos do protesto nº 28480, referente à Certidão de Dívida Ativa nº 

2017473724. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 30 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798610 Nr: 13753-13.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXFERTIL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, FABIO GRAZIANE MAZZARON, OLAIDES DUARTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAXFERTIL - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04956200000416, atualmente em local 

incerto e não sabido FABIO GRAZIANE MAZZARON, Cpf: 03084414947, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido OLAIDES DUARTE 

FERREIRA, Cpf: 51357020910, 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: 17/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MAXFERTIL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, FABIO GRAZIANE 

MAZZARONE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6193/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 48.573,91 - Valor Atualizado: R$ 48.573,91 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Visto.Citem-se os executados por mandado, sem o 

adiantamento do pagamento da diligência, conforme requerido, tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça em recente decisão proferida nos 

autos de Suspensão de Segurança nº 2.899-MT (2017/0159664-5) 

suspendeu os efeitos da medida liminar deferida pelo Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que garantia o depósito prévio das diligências para os 

oficiais de justiça para cumprimento dos mandados em ações ajuizadas 

pela Fazenda Pública.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803786 Nr: 15837-84.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LEMOS DE CARVALHO, JONAS 

LEMOS DE CARVALHO - ME, JOEDER AZEVEDO CARVALHO, DENILSON 

DOMINGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JONAS LEMOS DE CARVALHO, Cpf: 

28114990910, Rg: 1.807.704, Filiação: Filismino Lemos de Carvalho e 

Jacira Alves Roseira, data de nascimento: 05/06/1958, brasileiro(a), 

natural de Santo Inacio-PR, divorciado(a), corretor de imoveis, atualmente 

em local incerto e não sabido JONAS LEMOS DE CARVALHO - ME, CNPJ: 

07347392000109, atualmente em local incerto e não sabido JOEDER 

AZEVEDO CARVALHO, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido DENILSON DOMINGUES DE SOUZA, Cpf: 29275174873, 

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: 22/10/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JONAS 

LEMOS DE CARVALHO, JONAS LEMOS DE CARVALHO - MEE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE 

DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 9531/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 345.018,70 - Valor Atualizado: R$ 345.018,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Visto em correição.Cite-se a empresa executada 

JONAS LEMOS DE CARVALHO-ME, conforme requerido pelo exequente, 

por mandado sem o adiantamento do pagamento da diligência.Citem-se os 

executados JOEDER AZEVEDO CARVALHO e JONAS LEMOS DE 

CARVALHO, por carta, no endereço declinado às fls. 16.Expeça-se carta 

precatória para citação do executado DENILSON DOMINGUES DE SOUZA, 

observando-se o endereço indicado às fls. 16.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.
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Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812934 Nr: 493-29.2016.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C B FERNANDES & CIA LTDA ME, CRISTIANE 

BARCELO FERNANDES, TIAGO RODRIGUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANE BARCELO FERNANDES, Cpf: 

02916187154, Rg: 2208758-3, Filiação: Eduardo da Silva Fernandes e 

Maria de Lourdes Barcelos Gomes, data de nascimento: 03/08/1988, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), estudante. 

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: 18/01/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de C 

B FERNANDES & CIA LTDA ME, CRISTIANE BARCELO FERNANDESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Multas da 

Lei 8666/1993, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1654/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/01/2016

 - Valor Total: R$ 4.441,29 - Valor Atualizado: R$ 4.441,29 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da 

presente decisão e/ou despacho servirá como Carta de Citação.VI. 

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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724384 Nr: 5372-84.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DELMONDES SILVA, GIOVANA 

FONSECA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA, Cpf: 

01573956180, Rg: 1455273-6, Filiação: Mathias Neves de Oliveira e 

Lucineia Aparecida da Fonseca, data de nascimento: 11/11/1986, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), administradora de 

empresas. 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 DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

GUILHERME DELMONDES SILVA e GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 8448/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

 - Valor Total: R$ 64.143,70 - Valor Atualizado: R$ 64.143,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Cite-se a executada Giovana Fonseca de 

Oliveira – Me por edital, conforme requerido pelo exequente às fls. 54. O 

edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho 

Nacional. A publicação deverá ser certificada nos autos, conforme 

estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo do edital 

em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia nomeio um dos membros da 

Defensoria Pública para atuar como curador especial da parte executada 

(art. 72, II do Código de Processo Civil).Indefiro, por ora, os pedidos de 

penhora on line formulados pelo exequente às fls. 54.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797978 Nr: 13472-57.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICLAI DO PRADO BESERRA, ANICLAI DO 

PRADO BESERRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANICLAI DO PRADO BESERRA, Cpf: 

02299740155, brasileiro(a), solteiro(a), autonoma e atualmente em local 

incerto e não sabido ANICLAI DO PRADO BESERRA - ME, CNPJ: 

08985056000154. 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 
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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: 14/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANICLAI 

DO PRADO BESERRA e ANICLAI DO PRADO BESERRA - ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE EMISSÃO DE 

DOCUMENTOS FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 8673/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 40.196,53 - Valor Atualizado: R$ 40.196,53 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792308 Nr: 11216-44.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPI TOTAL LTDA EPP, CARLA MUNDIM 

AMANCIO, GELVA LUCIA MUNDIM AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GELVA LUCIA MUNDIM AMANCIO, Cpf: 

28791444691, 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: 05/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de EPI 

TOTAL LTDA EPP, CARLA MUNDIM AMANCIOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6908/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 29.359,74 - Valor Atualizado: R$ 29.359,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724516 Nr: 5507-96.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E TOMASI LTDA EPP, ROSE MIRIAN 

DA SILVA PEREIRA, LEANDRO JOSE TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSE MIRIAN DA SILVA PEREIRA, Cpf: 

89853814153, Rg: 1275209-6, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Estado de Mato Grosso em face de Pereira e Tomasi Ltda Epp e 

Outros.Tendo em vista a penhora do veículo às fls. 56, DEFIRO o pedido 

de fls. 79.Assim, intime-se, via edital, a parte executada para, querendo, 

apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à execução.Intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o endereço, onde o 

veículo penhorado às fls. 56 pode ser localizado para 

avaliação.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419592 Nr: 1920-08.2009.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & SOBRAL LTDA, LUZINET SOBRAL 

DE OLIVEIRA, SALVADOR RODRIGUES DE MENEZES, ALBERTO 

GONÇALVES SOBRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLIVEIRA & SOBRAL LTDA, CNPJ: 

02614983000181, atualmente em local incerto e não sabido LUZINET 

SOBRAL DE OLIVEIRA, Cpf: 19866118843, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido ALBERTO GONÇALVES SOBRAL, Cpf: 

46423974853, Rg: 12.314.918-6, Filiação: Isaias Goncalves de Oliveira e 

Luzinet Sobral de Oliveira, data de nascimento: 23/02/1951, brasileiro(a), 

natural de Porecatu-PR, casado(a), autônomo e atualmente em local 

incerto e não sabido SALVADOR RODRIGUES DE MENEZES, Cpf: 

30909660182, Rg: 0467532-0, Filiação: Getulio Rodrigues de Menezes e 

Aurea Mariano Rodrigues, data de nascimento: 19/11/1963, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/03/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

OLIVEIRA & SOBRAL LTDA, LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRAE 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: 4283/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/12/2008

 - Valor Total: R$ 429.550,30 - Valor Atualizado: R$ 429.550,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1 - R. e A.2 - Citem-se.3 - Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, se não houverem embargos.4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442945 Nr: 11613-79.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOS SANTOS & LIBARDONI LTDA 

ME, GIOVANI LIBARDONI, PAULO SISINO CARLOS DOS SANTOS, 

OLDEMAR LIBARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIOVANI LIBARDONI, Cpf: 58868801949, 

Rg: 191.900-26, casado(a), industrial, atualmente em local incerto e não 

sabido PAULO SISINO CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 79639518891, Rg: 

0282848-0, Filiação: Sisino Carlos do Nascimento e Josefa Maria do 

Nascimento, data de nascimento: 13/02/1956, natural de Rondonopolis-MT, 

casado(a), administrador de empresas, Telefone (66) 9633-8595 e 

atualmente em local incerto e não sabido OLDEMAR LIBARDONI, Cpf: 

30955475015, Rg: 158.904.6-5, brasileiro(a), divorciado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/11/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de CARLOS DOS SANTOS & 

LIBARDONI LTDA ME, GIOVANI LIBARDONIE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

30324/2009, 864/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/03/2008

 - Valor Total: R$ 18.828,67 - Valor Atualizado: R$ 18.828,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL1 - Registrada eletronicamente e 

autuada esta, citem-se.2 - Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, se não 

houverem embargos.3 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723418 Nr: 4410-61.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA ME, 

GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA, GUILHERME DELMONDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUILHERME DELMONDES SILVA, Cpf: 

70014735105, 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: 02/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA ME, GIOVANA FONSECA DE 

OLIVEIRAE 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: 10067/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/09/2012

 - Valor Total: R$ 14.649,90 - Valor Atualizado: R$ 14.649,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Cite-se o executado Guilherme Delmondes Silva 

por edital, conforme requerido pelo exequente às fls. 79/80. O edital 

deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho 

Nacional. A publicação deverá ser certificada nos autos, conforme 

estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo do edital 

em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia nomeio um dos membros da 

Defensoria Pública para atuar como curador especial da parte executada 

(art. 72, II do Código de Processo Civil).Indefiro, por ora, os pedidos de 

penhora on line formulados pelo exequente às fls. 79/80.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, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435618 Nr: 4286-83.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ANGHINONI, LUIZ CARLOS 

ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS ANGHINONI, CNPJ: 

03448658000159 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

CARLOS ANGHINONI, Cpf: 40380319934, Rg: 1.646.310-8, brasileiro(a), 

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: 03/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LUIZ 

CARLOS ANGHINONI e LUIZ CARLOS ANGHINONI, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6671/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2009

 - Valor Total: R$ 5.751,40 - Valor Atualizado: R$ 5.751,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.INDEFIRO o pedido de fls. 58, 

tendo em vista que foi expedido mandado e carta de citação no novo 

endereço indicado pela fazenda exequente (fls. 55/57).Assim, aguarde-se 

a devolução do AR e do mandado expedido.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789838 Nr: 10167-65.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA, 

RIVANI VIEIRA DA FONSECA, SUELI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RIVANI VIEIRA DA FONSECA, Cpf: 

37791320100, Rg: 523955, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido SUELI RODRIGUES, Cpf: 45854106191, 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: 20/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIEIRA 

DA FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA, RIVANI VIEIRA DA FONSECAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

OMISSÃO DE ENTREGA DA GINF, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10871/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/04/2015

 - Valor Total: R$ 12.696,60 - Valor Atualizado: R$ 12.696,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exeqüente.V. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720795 Nr: 1839-20.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA JANE MATUZALÉM DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURA JANE MATUZALÉM DE CASTRO, 

Cpf: 63259770178, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta 

bancária através do sistema BACENJUD, sob pena de conversão em 

penhora, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos o prazo é 

de 30(trinta) dias.

Despacho/Decisão: Visto.Indefiro, por ora, os pedidos formulados pelo 

exequente às fls. 68.Tendo em vista a penhora efetivada às fls. 39, 

intime-se, via edital, a parte executada para, querendo, apresentar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, embargos à execução.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799557 Nr: 14189-69.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETIZADORA NACIONAL LTDA ME, 

WELLINGTON GALVAO RODRIGUES, JEAN CASSIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DETIZADORA NACIONAL LTDA ME, CNPJ: 

05543306000108, atualmente em local incerto e não sabido WELLINGTON 

GALVAO RODRIGUES, Cpf: 54214041615, Rg: 4.427.500, brasileiro(a), 

detetizador e atualmente em local incerto e não sabido JEAN CASSIO 

RODRIGUES, Cpf: 63283417687, Rg: 618169-5, convivente, comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

DETIZADORA NACIONAL LTDA ME, WELLINGTON GALVAO RODRIGUESE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11100/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/08/2014

 - Valor Total: R$ 202.058,30 - Valor Atualizado: R$ 202.058,31 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se os executados por edital, conforme 

requerido pelo exequente às fls. 36. O edital deverá ser publicado na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

na plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 

especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo 

Civil).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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439793 Nr: 8460-38.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M G FAUSTAINE & CIA LTDA, VERA LUCIA 

BRAIDO RUIZ, SANDRA MARQUES GUIRADO FUSTAINE, FRANCISCO 

GUIRADO FUSTAINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S M G FAUSTAINE & CIA LTDA, CNPJ: 

03980370000120, atualmente em local incerto e não sabido VERA LUCIA 

BRAIDO RUIZ, Cpf: 86072463134, Rg: 3.163.890-9, brasileiro(a), 

casado(a), empresario, atualmente em local incerto e não sabido SANDRA 

MARQUES GUIRADO FUSTAINE, Cpf: 07884194805, Rg: 17.668.042-1, 

casado(a), comerciante, Telefone 0193426-4122 e atualmente em local 

incerto e não sabido FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE, Cpf: 02779947885, 

Rg: 10.410.298-6, Filiação: Lourdes Lourenço da Conceição e Jose 

Guirado Fustaine, data de nascimento: 12/02/1962, brasileiro(a), natural de 

Piracicaba-SP, casado(a), eng. agronomo, Telefone 66-9984-4520. 

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: 27/08/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de S M G 

FAUSTAINE & CIA LTDA, VERA LUCIA BRAIDO RUIZE 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: 

5965/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/08/2010

 - Valor Total: R$ 6.651,80 - Valor Atualizado: R$ 6.651,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL:1 - Registrada eletronicamente e 

autuada esta, citem-se.2 - Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, se não 

houverem embargos. 3 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439792 Nr: 8459-53.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M G FAUSTAINE & CIA LTDA, SANDRA 

MARQUES GUIRADO FUSTAINE, FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S M G FAUSTAINE & CIA LTDA, CNPJ: 

03980370000120, atualmente em local incerto e não sabido SANDRA 

MARQUES GUIRADO FUSTAINE, Cpf: 07884194805, Rg: 17.668.042-1, 

casado(a), comerciante, Telefone 0193426-4122 e atualmente em local 

incerto e não sabido FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE, Cpf: 02779947885, 

Rg: 10.410.298-6, Filiação: Lourdes Lourenço da Conceição e Jose 

Guirado Fustaine, data de nascimento: 12/02/1962, brasileiro(a), natural de 

Piracicaba-SP, casado(a), eng. agronomo, Telefone 66-9984-4520. 

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: 27/08/2010.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 412 de 537



RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de S M G 

FAUSTAINE & CIA LTDA, SANDRA MARQUES GUIRADO FUSTAINEE 

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: 5964/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/08/2010

 - Valor Total: R$ 37.202,40 - Valor Atualizado: R$ 37.202,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL1 - Registrada eletronicamente e 

autuada esta, citem-se.2 - Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, se não 

houverem embargos.3 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415485 Nr: 11141-49.2008.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIVAEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, ALBERTO GONÇALVES SOBRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, Cpf: 

19866118843, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO. O exequente requer a imposição de restrição 

judicial de veículo automotor pertencente aos executados, por meio do 

sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas diligências 

realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio dos 

executados.O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que os executados venham a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que os executados 

não se desfaçam do bem até o momento em que é efetivada a penhora, 

sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.Com essas considerações, DEFIRO a imposição de 

restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo automotor cadastrado 

em nome dos executados.Efetuado o registro, caberá ao exequente 

diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o 

Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não 

sendo localizado veículo em nome dos executados, via RENAJUD, a 

secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.O exequente requer ainda a 

expedição de Ofício à Secretaria da Receita Federal, requisitando 

informações dos dados referentes às transações imobiliárias que 

envolvem os executados, especialmente às Declarações sobre 

Operações Imobiliárias (DOI).O pedido deve ser deferido.O exequente 

comprovou ter esgotados todos os meios possíveis para obter bens 

passíveis de penhora.Ademais, essa providência permite informações 

sobre o patrimônio dos executados, por meio de requisição judicial, via 

on-line.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de 

garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução.Nesse 

sentido:“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO 

ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Apesar de 

admissível a remessa de ofício à Receita Federal pelo Judiciário, com 

vistas a obter informações sobre bens passíveis de penhora de 

devedores em ação de execução, a medida deve ser utilizada com 

parcimônia, sob pena de ser substituída a parte pelo juiz. AS RAZÕES 

OFERECIDAS NÃO CORROBORAM COM A REFORMA DA DECISÃO 

MONOCRÁTICA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. 

(Agravo Nº 70039679956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 09/12/2010)”.Com essas 

considerações, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas pelo 

exequente. 1-Informações dos dados dos executados referentes às 

transações imobiliárias, especialmente as declarações sobre operações 

imobiliárias (DOI).2- Sendo infrutífera a busca de dados dos executados, a 

secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353278 Nr: 8332-91.2005.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADELINO GONÇALVES DE SOUZA, Cpf: 

31810454115, Rg: 418.255, Filiação: Antonio G. de Souza e Conceição G. 

de Souza, data de nascimento: 03/11/1963, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada acerca do auto de avaliação de 

fls. 41 e para, querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

prazo este a contar do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.Proceda-se com nova avaliação do bem 

penhora, tendo em vista ter se passado mais de 08 (oito) anos da primeira 

avaliação.Após, dê-se vista à Fazenda Exequente para manifestar o que 

entender de direito.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430377 Nr: 12247-12.2009.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDES BARBOSA & DUARTE LTDA, LEONOR 

LEDES BARBOSA, EMERSON ALIANDRO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 
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OAB:13895/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEDES BARBOSA & DUARTE LTDA, 

CNPJ: 05315918000143 e atualmente em local incerto e não sabido 

LEONOR LEDES BARBOSA, Cpf: 00963610180, 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: 30/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LEDES 

BARBOSA & DUARTE LTDA, LEONOR LEDES BARBOSAE 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: 2259/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/08/2009

 - Valor Total: R$ 35.037,10 - Valor Atualizado: R$ 35.037,10 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1 - R. e A.2 - Citem-se.3 - Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, se não houverem embargos. 4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 829133 Nr: 5705-31.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

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

OAB:236655, ROBERTO UMEKITA DE FREITAS HENRIQUE - 

OAB:214881/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO Dr. JEFERSON ALEX SALVIATO PARA NO PRAZO DE 

CINCO DIAS MANIFESTAR QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

APRESENTADO NOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 1.023, § 2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 448713 Nr: 3892-42.2011.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAM AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - 

OAB:OAB/MT16445

 VISTO.

 Reitere-se o ofício de fls. 365, consignando o prazo de 30 (trinta) dias 

para cumprimento, sob pena de incorrer no crime de desobediência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 302431 Nr: 4870-97.2003.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA MICHELA COSTA FERREIRA, PABLO MICHEL 

COSTA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 VISTO.

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por PAMELA MICHELA 

COSTA FERREIRA e PABLO MICHEL COSTA FERREIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, atinente ao valor da condenação principal, 

tendo já sido expedido o precatório de fls. 503.

O advogado da parte autora NIVALDO JOSÉ PADILHA também busca o 

recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme RPV 

de fls. 507.

 Analisando os autos, verifica-se que o exequente Nivaldo já recebeu seu 

crédito por meio do bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud (fls. 

519,520, 522 e 529), e o Estado de Mato Grosso efetuou o depósito do 

valor de R$ 8.530,29 na conta única.

Tendo em vista que Nivaldo já recebeu seu crédito, proceda-se a 

devolução do valor total que se encontra depositado na conta única, em 

favor do Estado de Mato Grosso.

No mais, aguarde-se o pagamento do precatório de fls. 503.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737440 Nr: 301-67.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEUSDETH PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por DEUSDETH PEREIRA DA 

SILVA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando apurar 

eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores 

das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

 Nomeado como perito o contador José Welliton Alves de Souza (fls. 

175/176), este apresentou o laudo pericial conclusivo pela ausência de 

defasagem salarial (fls. 193/215).

Intimada, a parte autora discordou do laudo apresentado, pugnando pela 

realização de nova perícia, com a nomeação de outro perito; ou que seja 

determinada a retificação do laudo, utilizando como parâmetro, a folha de 

pagamento de outro servidor ocupante do mesmo cargo naquele período 

(fls. 220/224).

O Município de Rondonópolis, por sua vez, concordou com o laudo 

elaborado pelo perito contábil, razão pela qual requereu sua homologação, 

com a extinção da ação (fls. 227).

É o relatório.

Decido.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do 

servidor, aplicando-se a metodologia da Lei 8.880/94.

Realizado o laudo pericial por técnico contábil habilitado, este trouxe 

cálculos elaborados nos moldes da Lei 8.880/94, também tendo sido 

observados a Medida Provisória nº 433/1994, bem como as Leis 

Municipais nº 2.159, nº 2.171, nº 2.200, 2.221 e 2.229, todas do ano de 

1994 e que reajustaram as remunerações dos servidores municipais em 

5,96%, 5,96, 7,59%, 12,94%, e 10,42%, respectivamente (fls. 204).

Nota-se, ainda, que todos os quesitos apresentados por ambas às partes 

foram respondidos em aprofundado grau de detalhamento.

 De acordo com o perito, quando o exequente tomou posse no cargo de 

agente de vigilância, em 09 de maio de 1994, “o seu primeiro salário já 
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estava reajustado 11,92%” (item 21 de fls. 203).

 Importante transcrever trecho do laudo que afasta a alegação de que a 

utilização da URV do fim do mês teria acarretado danos patrimoniais ao 

autor, notadamente porque recebia seus vencimentos no fim do mês e 

teve um ajuste maior do que o pleiteado nestes autos: As Leis 2.159 e 

2.171 de maio de 1994 do Município de Rondonópolis – MT deram um 

reajuste no percentual de 11,92% (onze vírgula noventa e dois por cento). 

Posteriormente, com as Leis 2.200, 2.221 e 2.279, todas do ano de 1994, o 

salário do exequente foi reajustado em 30,95% (trinta virgula noventa e 

cinco por cento), totalizando assim, no ano de 1994, um reajuste de 

42,87% (quarenta e oitos virgula oitenta e sete por cento) (fls. 210).

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da 

inconformidade do autor com o resultado da perícia contábil apresentada 

às fls. 193/215, o requerente não apontou elementos suficientes para 

desconstituir o laudo pericial em questão.

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, 

por meio de perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, 

porque o servidor recebeu a mais do que pleiteia, conforme a sistemática 

de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão 

reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser 

extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária 

com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94. Fase de 

cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de 

diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela 

municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor. Sentença 

mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 

0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; 

DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. 

COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO. 1. Trata-se o caso de cumprimento 

de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente 

à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos 

termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2. Perícia contábil 

realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente 

recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. 

Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo. 

Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 

11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira 

Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Ressalto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada 

porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de 

diferença a ser quitada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE 

APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. 

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 

802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 

1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

Com essas considerações, julgo extinto o processo de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Intimem-se.

 Após, arquivem-se os autos.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001228-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE BRITO NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001228-74.2018.8.11.0003. REQUERENTE: MARILZA DE BRITO NOVAIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Cuida-se de ação 

com tutela cautelar requerida em caráter antecedente movida por Marilza 

De Brito Novaes em face do Estado De Mato Grosso. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido – Id. 11907696 -. A parte autora formulou o pedido 

principal nestes autos – Id. 12299293 -, nos termos do artigo 308 do 

Código de Processo Civil. Assim, defiro o pedido de aditamento formulado 

pela parte autora. No que tange ao procedimento, é certo que o Código de 

Processo Civil, em seu art. 308, §3º, determina que, apresentado o pedido 

principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de 

mediação, sem a necessidade de nova citação do réu. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Ademais, este juízo não conta com conciliadores e 

mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. 

Assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Por 

conseguinte, intime-se a parte ré para apresentar contestação, nos 

termos do artigo 308, §4º do Código de Processo Civil. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença ou saneamento e organização do processo. Às providências. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010341-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ZUKOWSKI ROCHA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n . 

1010341-86.2017.8.11.0003 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[ANULAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: ROSILENE ZUKOWSKI ROCHA SANTIAGO Endereço: RUA 

ARISTOTELES FERNANDES MACHADO, 1050, JARDIM SERRA DOURADA 

I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-536 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. 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, 30 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 
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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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006807-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIA RAFAELA CONTARINI OAB - SP402122 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n . 

1006807-03.2018.8.11.0003 Valor da causa: $410,454.55 ESPÉCIE: 

[EXPEDIÇÃO DE CND]->CAUTELAR INOMINADA (183) POLO ATIVO: Nome: 

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A Endereço: RUA B, 

SN, PARQUE INDUSTRIAL INTERMODAL DE RONDONÓPOLIS, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-860 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, conforme deliberação do juízo, 

apresentar impugnação quanto à manifestação/contestação manejada 

pela parte demandada. 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, 30 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: 1003748-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n . 

1003748-75.2016.8.11.0003 Valor da causa: $4,000.00 ESPÉCIE: [ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: DIRLENE DA SILVA BRITO Endereço: Rua 26, 483, Quadra 09, 

Residencial Marechal Rondon, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 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, 30 

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.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 645679 Nr: 6499-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 Intimação do advogado de defesa para apresentação dos memoriais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641209 Nr: 2688-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BARBOSA, AIRTON LIMA FERREIRA, 

MAURICIO DOMINGOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES - OAB:18.800/MS, 

JORDÂNIA BARCELO DA SILVA - OAB:19722

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado Mauricio Domingos 

da Cruz e outros pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 121, 
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§2º, incisos I e IV, e artigo 155, §4º, inciso IV, ambos do Código Penal. 

Durante a instrução criminal, o acusado veio a óbito, conforme certidão de 

óbito, fl. 443. Deste modo, impõe-se a declaração da extinção da 

punibilidade, em decorrência da morte do acusado. Brevemente relatado.

 2. Fundamentação.

A morte do acusado implica, obrigatoriamente, na extinção da sua 

punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal. Destarte, o 

assento de óbito foi juntado aos autos, de acordo com a fl. 443, 

comprovando a ocorrência do óbito de um dos autores do fato. Assim, 

nada resta a fazer no presente caso, a não ser extinguir a punibilidade do 

réu em virtude do óbito.

3. Dispositivo.

Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Mauricio Domingos da 

Cruz, em virtude do seu óbito, em conformidade ao art. 107, inciso I do CP. 

Proceda-se com as baixas necessárias no sistema Apolo e na capa do 

feito.

Visando dar prosseguimento ao feito, INTIME-SE a defesa, para manifestar 

acerca da desistência das testemunhas, fl. 565, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão da prova.

 Publique-se, Registre-se e

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 619742 Nr: 2838-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Trata-se de requerimento ministerial, sob alegação da existência de erro 

material na parte dispositiva da sentença de pronúncia, fls. 359/361, 

visando a inclusão do artigo 14, II, do Código Penal. Breve relato.

Razão assiste o Ministério Público uma vez que analisando a sentença 

proferida, tendo em vista que erroneamente, na parte dispositiva da 

sentença, não foi incluído o art. 14, II, (tentativa) do artigo ao qual a ré foi 

pronunciada, todavia, a fundamentação restou clara quanto à submissão 

de tal delito à apreciação pelo Conselho de Sentença.

 Deste modo, analisando o pedido do Ministério Público, entendo ser 

cabível a inclusão do referido artigo, haja vista a existência do erro 

material apontado.

Resta inalterado o restante da sentença.

Diante do exposto,

Decido:

I – Altero a parte dispositiva da sentença para os seguintes termos:

PRONUNCIO Dayane de Oliveira Dias para que seja julgado perante o 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos do art. 121, 

§ 2º, IV c/c art. 14, II, também do CP, vez que há prova da materialidade e 

indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

II – Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 648868 Nr: 9183-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 (...) 2. Fundamentação. Compulsando detidamente os autos, ressalto à 

admissibilidade do presente recurso, em face da decisão de pronúncia, 

fls. 224/227, uma vez que a maioria das decisões judiciais comporta 

recurso próprio, exceto aqueles impugnáveis. Conforme o princípio de 

unirrecorribilidade, pelo qual, para cada ato judicial recorrível, há um único 

recurso previsto pelo ordenamento jurídico, diante disso, em sede da 

decisão ora guerreada, acerca da sentença de pronúncia, há 

possibilidade de sua impetração. Neste sentido, é o que preceitua o Código 

de Processo Penal: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 

decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a 

queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar 

procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o 

réu; (...). Deste modo, entendo pela admissibilidade do presente recurso 

em sentido estrito. 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.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680097 Nr: 11638-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se a Juíza deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679553 Nr: 11118-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON DOS SANTOS AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o acusado WEVERSON DOS SANTOS 

AGOSTINHO, como incurso nas sanções dos artigos 297, na forma do art. 

71 (dez vezes), e art. 180, caput c/c art. 69, todos do Código Penal. 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:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678815 Nr: 10397-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 
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quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de novembro de 2018, às 16h30min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679841 Nr: 11399-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE MOREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de novembro de 2018, às 16h15min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 657319 Nr: 6639-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATTAN FERNANDO SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 143, ante a certificação 

de sua tempestividade (fls. 146), em seus efeitos legais.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as suas razões (fls. 

147/149) e contrarrazões (fls. 150/152), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643835 Nr: 4990-97.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCIELE MORETTI DE MELO 

- OAB:18.451 MT

 Intimação da Drª. Jusciele Moretti de Melo, OAB/MT nº. 18.451, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07 de novembro 

de 2018, às 17h, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 658248 Nr: 7420-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO MESSIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) Demais disso, é certo que a medida ora analisada encontra 

fundamento nos autos, conforme bem apontado pelo parquet, havendo 

indícios de que os denunciados tenham utilizado aparelhos celulares para 

se comunicar quanto às práticas criminosas ora apuradas, conforme, 

aliás, mencionado pela testemunha Patric Oliveira dos Santos (fls. 22), o 

que indica a possibilidade de que haja elementos, nos dados cujo 

conhecimento se busca, aptos a melhor esclarecer os crimes em 

análise.Desse modo, para o amplo e irrestrito acesso ao conteúdo 

constante na memória dos aparelhos apreendidos descritos às fls. 21 

(agenda, áudios, imagens, vídeos, caixa de mensagem, aplicativos, etc.), 

DEFIRO o pedido formulado, inclusive em relação aos dados que já foram 

deletados, que possam ser recuperados, constantes nas memórias de 

referidos aparelhos.Assim, determino a expedição de ofício à autoridade 

policial, para que encaminhe referidos aparelhos telefônicos à POLITEC 

para extração dos dados, com posterior envio do respectivo laudo a este 

juízo.Tudo cumprido, ciência às partes sobre o laudo pertinente e 

conclusos para designação de audiência de interrogatório do 

acusado.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670739 Nr: 3170-72.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON WILLIAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 Vistos etc.

De início, homologo a desistência de ambas as partes quanto à inquirição 

das vítimas G.P.M., conforme petições de fls. 222 e 229, para que surta 

seus efeitos legais.

Em relação à carta precatória que tramita perante o juízo da 2ª Vara 

Criminal de Rio Verde/GO para a oitiva da vítima S.N.R (n. 201801316036), 

em consulta ao sítio eletrônico do TJGO este juízo constatou que a 

audiência da referida missiva encontra-se designada para o dia 

27.11.2018, consoante se vê às fls. 230, o que foi confirmado pelo 

servidor Evando à assessoria deste juízo por contato telefônico.

 Quanto à carta precatória que tramita perante a 1ª Vara Criminal de 

Itumbiara/GO (n. 201800769479), a assessoria desta magistrada entrou 

em contato com o servidor Hugo Oliveira de Moraes (matrícula 5222711), o 

qual informou que já foi realizada a inquirição da vítima R.C.S. e que aquele 

juízo aguardava resposta deste quanto ao interesse na inquirição da vítima 

G.P.M., haja vista não ter sido localizada naquela comarca.

 Na referida oportunidade, esta assessoria informou àquele servidor 

acerca da desistência de ambas as partes quanto à inquirição de G.P.M., 

ora homologada por este juízo, tendo o servidor Hugo afirmado que, diante 

do cumprimento da missiva, procederia à sua remessa a este juízo via 

Correios, em virtude da mídia digital que acompanha o feito, e que aludida 

providência seria feita com maior brevidade.

Desse modo, aguarde-se o retorno das missivas devidamente cumpridas.

A seguir, abra-se vista às partes para apresentação de memoriais, no 

prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 651163 Nr: 808-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio de Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Vistos etc.

 Diante da não intimação da vítima M. F. da C. C. e da testemunha Rosa 

Maria da Costa Coelho (fl. 141), não me resta alternativa senão redesignar 

o presente ato para o dia 27 de março de 2019, às 15h45min.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Diene Karoline Alves 

Barbosa e Rodrigo Júnior Ribeiro Carrijo, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

Expeça-se mandado de intimação para a vítima M. F. da C. C. e a 

testemunha Rosa Maria da Costa Coelho no endereço de fl. 140.

Expeça-se mandado de intimação para a testemunha João Vitor 

Rodrigues, devendo o mesmo se intimado através de seu representante 

legal.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 316987 Nr: 1867-72.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO AUGUSTO BERTOLINO, RONAIR DE 

MATOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - OAB:23263/O

 MARÍLIA MESQUITA MIRANDA, OAB/MT 23263/O, ADVOGADA DO 

ACUSADO ROBERTO AUGUSTO BERTOLINO, PARA QUE SE MANIFESTE 

SOBRE O INTERESSE NA OITIVA DA TESTEMUNHA EM COMUM DA MÁRIO 

MÁRCIO PEREIRA, NÃO ENCONTRADA (CERTIDÃO DE FLS. 440).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 668746 Nr: 1509-58.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LOPES BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Intimação do Dr. Dejalma Ferreira dos Santos, OAB/MT nº. 12.062, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14 de novembro 

de 2018, às 16h45min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680097 Nr: 11638-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, às 16h45min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680831 Nr: 12345-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CRISTIANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, às 17h20min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679197 Nr: 10770-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686-O

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fls. 65, intime-se pessoalmente o acusado 

MAX ARRUDA MARTINS para constituir novo defensor ou informar se 

pretende ser assistido pela Defensoria Pública, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Consigne-se que, caso o defensor indicado pelo réu deixe de apresentar 

a manifestação pertinente no prazo legal, o feito deverá ser remetido à 

Defensoria Pública, nos termos do art. 396-A, §2º, do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO DE RÉU PRESO.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633079 Nr: 4735-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 A princípio, DETERMINO seja instado o oficial de justiça subscritor da 

certidão de fls. 106, Mauro Roberto Xavier de Lima, a esclarecer, em 05 

(cinco) dias, a razão pela qual não cumpriu devidamente o mandado de fls. 

105 (de condução coercitiva da testemunha), tendo intimado a 

testemunha, o que prejudicou mais uma vez a realização deste ato, 

atrasando a marcha processual.

Sem prejuízo dessa providência, diante do não comparecimento 

injustificado da testemunha Denise Nogueira, devidamente intimada (fl. 

106), não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência para 

o dia 27 de março de 2019, às 16h30min, com a imediata expedição de 

mandado de condução coercitiva, o qual deverá ser cumprido com 

atenção, de forma a evitar seja mais uma vez prejudicada a realização do 

ato.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656283 Nr: 5670-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERSON NUNES PEREIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 193, ante a certificação 

de sua tempestividade (fls. 203), em seus efeitos legais.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as suas razões (fls. 

195/201) e contrarrazões (fls. 206/211), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 661655 Nr: 10282-29.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO, 

ITAMAR SIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Vistos etc.

 Concedo o prazo de dez dias para o advogado juntar aos autos 

instrumento de procuração “ad judicia,”, bem como apresentar o endereço 

da vítima em cuja oitiva insiste. A ausência de informação de endereço 

nesse prazo implicara prejuízo de sua inquirição.

 Se declinado nos autos o atual endereço da vítima autorizo desde já a 

expedição de mandado de intimação ou, se residir em outra comarca, 

carta precatória com a finalidade de proceder a sua inquirição.

Diante da insistência da defesa na oitiva da vítima Graciele Silva Vieira, 

para sua oitiva e interrogatório dos acusados, designo audiência para o 

dia 01 de abril de 2019, às 13h30min.

Requisitem-se os réus (atualmente se encontram reclusos).

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 651900 Nr: 1483-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FELISMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 Vistos etc.

 Da análise do processo, verifico que o réu mudou de endereço sem 

comunicar a este juízo (fl. 116 e 123, bem como informação de seu 

procurador neste ato), e não compareceu à presente audiência, estando 

atualmente em local incerto e não sabido, motivo pelo qual decreto a sua 

revelia, nos termos do artigo 367 do CPP.

Assim, declaro encerrada a instrução processual e determino seja 

concedida vista dos autos ao Ministério Público e, após intime-se a defesa 

para que apresentem seus memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 

05 (cinco) dias.

Tudo cumprido, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 643096 Nr: 4424-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFTE DOMINGUES RODRIGUES, NAIM 

DOMINGOS RODRIGUES, IVAN ALVES AMORIM, MARCELO DOS SANTOS 

MAIA, CLEITON BARBOSA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363/O, RICARDO 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:12913, SIGMAR MACEIO - OAB:16463

 Vistos etc.

 Ante o teor do ofício de fl. 167, por meio do qual o Substº do Chefe da 2ª 

Delegacia da PRF em Rondonópolis/MT, informa que a testemunha João 

Marcos Paiva de Lima foi convocado para participar da 5ª Oficina – 

Coordenação Geral de Inteligência. Assim, não me resta alternativa senão 

redesignar a presente audiência para o dia 01 de abril de 2019, às 14h.

Expeça-se mandado de intimação para o acusado Naim Domingos 

Rodrigues.

Requisite-se o policial rodoviário federal João Marcos Paiva de Lima.

Requisite-se o réu Marcelo dos Santos Maia (atualmente recluso).

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 680831 Nr: 12345-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CRISTIANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669529 Nr: 2167-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VITOR SANTOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT, MARCIO ANTONIO GARCIA - OAB:12104/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;
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B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D) Perda da fiança paga à fl.20, a qual ficará vinculada aos autos 661801.

E) Dentro do prazo 02 (dois) meses o réu deverá comprovar nos autos o 

ressarcimento dos danos sofridos pela vítima.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612090 Nr: 2532-15.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DABILY RAYNE BAZILIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D) Cumprir a prestação pecuniária no valor de R$ 954,00 parcelados em 

4x de R$238,50, a qual ficará vinculada aos autos 661801.

 Fica ciente a ré de que o descumprimento de quaisquer destas condições 

implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o processo 

imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669990 Nr: 2483-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO GOMES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

- OAB:15.606 MT

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D) Cumprir a prestação pecuniária no valor de R$ 954,00 parcelados em 

5x de R$190,80, a qual ficará vinculada aos autos 661801.

 Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652038 Nr: 1610-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ITAMA VIEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19.897-MT

 Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:A) Proibição de frequentar 

lugares onde se praticam crimes ou contravenções penais;B) Proibição de 

se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar a ausência nos 

autos, declinando o local onde estará;C) Comparecer mensalmente ao 

cartório da 3° vara criminal para informar seu endereço e atividade que 

estiver exercendo.D) Perda da fiança paga à fl. 18, a qual ficará vinculada 

aos autos 661801.Fica ciente o réu de que o descumprimento de 

quaisquer destas condições implicará na revogação da suspensão 

condicional, tendo o processo imediato prosseguimento.Decorrido o prazo 

ora estabelecido sem revogação, volte os autos em conclusão para 

extinção da punibilidade e determinação de arquivo. Defiro o requerimento 

da defesa. Expeça-se carta precatória para a Comarca de Várzea 

Grande/MT, no endereço supramencionado, a fim de fiscalização da 

suspensão condicional do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660840 Nr: 9682-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LINDOMAR MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT-18839/O

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D) Perda da fiança paga à fl.20, a qual ficará vinculada aos autos 661801.

E) Dentro de 03 meses o réu deverá comprovar nos autos o 

ressarcimento dos danos sofridos pela vítima Paulo Roberto Souza Silva.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639648 Nr: 1249-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON IGOR DA SILVA POSSINDONIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da renuncia do réu a suspensão condicional, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2019, ás 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 654747 Nr: 4258-82.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA CRISTINA ARANTES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Vilalva Júnior - 

OAB:22818/O, VALERIA THAIS DA S. ALVES - OAB:22.941 MT

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Perda da fiança paga à fl.18, a qual ficará vinculada aos autos 661801.

Fica ciente a ré de que o descumprimento de quaisquer destas condições 

implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o processo 

imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 650294 Nr: 10517-30.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13.301-A

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Perda da fiança paga à fl.26, a qual ficará vinculada aos autos 661801.

D) Dentro de 03 (três) meses o réu deverá comprovar nos autos o 

ressarcimento dos danos sofridos pela vítima.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615401 Nr: 6069-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR DA CONCEIÇÃO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu VALDENOR DA 

CONCEIÇÃO ROCHA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17.06.2019, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640115 Nr: 1680-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODARCY CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT-16.137

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

C) Cumprir a prestação pecuniária no valor de R$ 954,00 a ser pago no 

prazo de 30 (trinta) dias, a qual ficará vinculada aos autos 661801.

 Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644330 Nr: 5405-80.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ALMEIDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JEFERSON ALMEIDA 

DA COSTA, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11.06.2019, às 14h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.
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 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622163 Nr: 5248-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA MICAELLI DUARTE LELLIS, MANOEL 

DOMINGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:OAB/MT 6.115-B

 Vistos, etc.

 Concedo vista dos autos ao advogado constituído Dr. Estevão Pinheiro 

Jota (OAB/MT 14.553/O) para que apresente a resposta à acusação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636854 Nr: 7804-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCIO JOSÉ MANOEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ADELCIO JOSÉ 

MANOEL NETO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11.06.2019, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636270 Nr: 7324-41.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Fernando Santos Sementino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu DIOGO FERNANDO 

SANTOS SEMENTINO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11.06.2019, às 15h50min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643270 Nr: 4551-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GABRIEL DE 

OLIVEIRA MATOS, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11.06.2019, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662333 Nr: 10871-21.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância do réu e de 

sua defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 

02 anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo ao acusado as condições expressas nos incisos do 

parágrafo 1° do art. 89 da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

D) Perda da fiança paga, a qual ficará vinculada aos autos 661801. 

Devendo o réu apresentar comprovante de pagamento nos autos.

E) Dentro do prazo de 03 (três) meses o réu deverá comprovar nos autos 

o ressarcimento dos danos sofridos pela vítima.

Fica ciente o réu de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680276 Nr: 11800-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 11800-20.2018.811.0064 – Cód. 680276

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ANDRÉ 

MAGALHÃES MOUSSALEM, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13.11.2018, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 29 de outubro de 2018.

João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663229 Nr: 11700-02.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO FAGNER ALVES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu SAULO FAGNER 

ALVES MAGALHÃES, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11.06.2019, às 17h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662663 Nr: 11174-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI PEREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu VALDINEI PEREIRA 

CARVALHO, não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17.06.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665140 Nr: 13457-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Diante do trânsito em julgado da sentença condenatória de fls. 103/106 

conforme certidão à fl. 118, na qual decretou o perdimento da quantia em 

dinheiro e os demais objetos apreendidos à fl. 29, cuja destinação foi à 

doação a uma entidade social cadastrada na Diretoria do Foro, contudo, 

em razão da existência de procedimento próprio para tal fim, DETERMINO 

que o valor retido neste feito seja destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 661801 (procedimento de destino das penas 

pecuniárias as entidades cadastradas) em trâmite no Juízo da 4ª Vara 

Criminal desta comarca.

 Após, proceda-se o arquivamento do feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 621429 Nr: 4548-05.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO ROCHA DE MELO, DOUGLAS DE 

CAMPOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação da Defensoria Pública à fl. 279, na qual 

requer a nomeação de advogado dativa ao réu JUSCELINO ROCHA DE 

MELO em razão da existência de teses defensivas conflitantes, NOMEIO o 

advogado EDUARDO GONÇALVES AMORIM – OAB/MT 23.317, o qual 

deverá ser intimado para apresentar alegações finais em favor do réu 

alhures mencionado, no prazo legal.

Após, com a apresentação das razões, voltem-me os autos conclusos 

para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 603761 Nr: 1513-08.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE OLIVEIRA PINTO, VALDEIR 

ARAUJO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu NIVALDO DE 

OLIVEIRA PINTO, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06. (...) Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado 

no rol dos culpados.Observem-se as demais orientações da Corregedoria 
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de Justiça, pertinentes a esta condenação.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 313431 Nr: 6176-73.2007.811.0064

 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): VERA LUCIA CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/O

 I – Defiro o requerimento da defesa, fls. 265/267.

II – Requisite-se a autoridade policial que informe o paradeiro dos bens 

apreendidos, fls. 07/09, realizando a devida restituição, conforme decisão 

de fl. 259.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638051 Nr: 8813-16.2015.811.0064

 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): JOSÉ RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Bonissoni - 

OAB:18717

 I – Defiro o requerimento da defesa, restituindo o valor apreendido, na 

conta indicada pela defesa, fl. 148.

II – Considerando que há um celular apreendido e não houve informação 

da destinação na sentença, proceda com a devida restituição, visto a não 

comprovação de origem ilícita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 646817 Nr: 7502-53.2016.811.0064

 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): BETÂNIA DE SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Considerando que existe objeto apreendido no presente feito, fls. 11, e 

que o mesmo fora utilizado na pratica do delito em questão, faz-se 

necessário declarar o perdimento do material, ou seja, à sua destruição.

 Ademais, o bem não é de interesse público e tampouco, vislumbro 

utilidade, o que impede sua doação, necessitando, portanto destruí-lo.

 Diante do exposto:

I – Declaro o perdimento de um aparelho celular SANSUNG DUOS de cor 

preta, sendo o número de IMEI: 354686060151993901, fls. 11.

 II – Pelas razões delineadas, determino sua destruição.

 III – Após, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 611725 Nr: 2112-10.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON DOUGLAS DE SOUZA ARRUDA, 

MARCELO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - 

OAB:MT 16.540, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - OAB:15.261/MT

 I – Recebo a apelação de fls. 289/302, pois tempestiva.

 II – Após, intime-se a defesa para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 III – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658382 Nr: 7545-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO SOUZA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDÂNIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do autor, dra. JORDÂNIA BARCELO DA SILVA, da 

sentença de fl. 34.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669974 Nr: 2476-06.2018.811.0064

 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): DANIEL ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 Intimação do advogao do reu, Dr. MARCELO AGDO CRUVINEL, da 

sentença de fl. 185/191.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674794 Nr: 6730-22.2018.811.0064

 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): JACKSON SOUZA DA SILVA, JHONATHAN 

RUFINO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR, do despacho de fl. 151, para cumprimento no prazo de 05 dias, 

sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674794 Nr: 6730-22.2018.811.0064

 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): JACKSON SOUZA DA SILVA, JHONATHAN 

RUFINO DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR, da designação da audiencia para o dia 23/11/2018 as 09:30 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641833 Nr: 3288-19.2016.811.0064

 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): Luciano Melo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B MT

 Intimação dos advogados dos réus para, no prazo legal, apresentarem 

defesa prévia.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Cod. Proc.: 268187 Nr: 803-08.2000.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado JORGE ALVES DE SOUZA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e seu (sua) 

Advogado (a), acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser 

indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 683569 Nr: 14620-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY MOTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, MANTENHO 

INTEGRALMENTE O DECRETO PREVENTIVO, razão pela qual INDEFIRO o 

pleito de fls. 49/54, vez que permanecem os requisitos e fundamentos nos 

Artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.Designo 

audiência prevista no Artigo 16 da Lei nº 11.340/2006, para o dia 

06/11/2018, às 17h10min.Às providências. Rondonópolis, 29 de Outubro 

de 2018.Wagner Plaza Machado JúniorJuiz de Direito em Substituição 

Legal

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 895155 Nr: 3596-73.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DOS SANTOS DOTOLI, ENI 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23320/OAM-MT

 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 a advogada da indiciada ENI TRANSPORTES LTDA, dos termos 

da Cota Ministerial de fls.51, a seguir: Ante o requerimento e 

documentação apresentada pela empresa indiciada, o Ministério Público 

aceita a contraproposta formulada no termo de audiência de fls.14, 

consistente no pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à 

título de composição civil dos danos ambientais, bem como R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) referente a transação penal de prestação 

pecuniária. Pelo exposto, requeiro a intimação da empresa indiciada, 

através de sua advogada constituída, a fim de providenciar a juntada do 

repectivo comprovante de pagamento no prao áximo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 895459 Nr: 3681-59.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VANDERLEI HENNIG, CARLOS 

MANOEL CARDOZO AZOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO VINICIUS AMOROSO 

- OAB:22692/O, LARISSA FERNANDA DIAS AZOIA - 

OAB:16.273-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 a advogada do infrator Carlos Manoel Cardoso Azoia, dos 

termos da Cota Ministerial de fls.60, parte final a seguir: No mais, no que 

tange a proposta ofertada às fls.24/15, o Ministério Público reformula a 

referida proposta, ofertando ao infrator. Composição civil dos danos 

ambientais, consistente no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

ser depositada em conta vículada ao JUVAM, cuja destinação será para 

aplicação exclusiva em programas ambientais aprovados pelo Juízo; 

Transação Penal de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários 

mínimos, vigentes ao tempo do pagamento, a ser depositada em conta 

vinculada ao Juvam, cuja destinação será para aplicação exclusiva em 

programas ambientais aprovados pelo Juízo.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010260-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA REIS & STEPENOVISKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL SANTOS FELIZ OAB - PR61824 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA CRISTINA FIGUEREDO ROVANI DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010260-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MADEIREIRA 

REIS & STEPENOVISKI LTDA - ME REQUERIDO: CLEIA CRISTINA 

FIGUEREDO ROVANI DE MOURA 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. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012587-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL KRAPF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ HENRIQUE DE ABREU (RÉU)

SINEIA FERNANDES DE ABREU (RÉU)

DAGNÓLIA FERNANDES SILVA ABREU (RÉU)

JOSE PAULO LEITE DE ABREU (RÉU)

PAULO HENRIQUE DE ABREU (RÉU)

HAROLDO CEZAR DE ABREU (RÉU)

ESPÓLIO DE JORGE ANTONIO DE ABREU (RÉU)

MARGARET BRUSTOLON DE ABREU (RÉU)

OLAVO DEMARI WEBBER (RÉU)

ESPÓLIO DE RUFINA LEITE DE ABREU (RÉU)

SUELI CAMPOS DE ABREU (RÉU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça de ID 

16208947.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004981-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JOAQUIM DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão negativa da senhora Oficiala de 

Justiça de ID 14909189.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007622-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FIGUEIREDO RAMOS OAB - RJ128708 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON BARROS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008832-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão da Senhora Oficiala de Justiça de ID 

14491642 e 15181016.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009006-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem acerca do pagamento do valor do débito, conforme 

guia e comprovante anexados no ID 15780711.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007621-13.2017.8.11.0015

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:

RODONOP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão da Senhora Oficiala de Justiça de ID 

15236887.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005455-71.2018.8.11.0015

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:

SANDRA RAMIREZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão da senhora Oficiala de Justiça de ID 

15900669.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009255-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA DE SOUSA OLIVEIRA GAMARRA (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000391-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ALVES DA SILVA (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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 427 de 537



para o cumprimento do mandado de citação, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004318-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIRA BARROSO LOBO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão negativa do Senhor Oficial de Justiça 

de ID 16146594.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 119938 Nr: 12197-47.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 CERTIFICO que, decorreu “in albis” o prazo para a parte autora manifestar 

nos autos. Assim sendo, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

intimada pessoalmente a parte autora, na pessoa de seu representante 

legal, para dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1º 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 233313 Nr: 7635-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cromo Sinop Fotolitos para Gráfica Ltda ME, 

Paulo Sérgio Pereira, Izabel Bezerra da Costa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506, RODRIGO 

MICHIATTI - OAB:7568 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

demonstrativo analítico do débito devidamente atualizado, nos termos do 

art. 798, inciso I, alínea ‘b’, do CPC, haja vista não ter sequer indicado a 

quantia que pretende ver bloqueada.

 Após, conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171657 Nr: 6897-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAQUE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 

- ME, JULIANA PIMENTEL DA SILVA, JHONATAN DA SILVA FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretende a parte exequente pesquisa online, por meio do sistema 

INFOJUD, de modo a obter as últimas cinco declarações de imposto de 

renda, para localização de bens do executado. É cediço que tais 

diligências pela via manejada se trata de medida extrema e de caráter 

sigiloso, exigindo a devida cautela para tanto.

 Pois bem, no caso dos autos o executado manteve-se inerte durante todo 

o decorrer processual, embora devidamente instado a se manifestar. O 

Código de Processo Civil, em seu art. 6.º, preceitua que deve haver 

cooperação entre as partes, para que haja entrega da efetiva prestação 

jurisdicional, de maneira satisfativa.

Em respeito a tal predisposição processualista, a participação das partes 

é imprescindível para o deslinde do litígio.

Em contrapartida, é atribuição do juízo determinar as medidas necessárias 

para o cumprimento da ordem judicial, conforme determina o art. 139, 

inciso IV, do CPC, in verbis:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe:

 (...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária."

Nessa linha de princípio, o enunciado n.º 48 da ENFAM, assim dispõe:

 O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, 

permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de 

qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e 

no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

Dessa feita, sendo inexitosa medidas outrora tomadas, o magistrado 

poderá lançar mão das ferramentas à sua disposição, a fim de que 

garanta a prestação jurisdicional.

 Com efeito, defiro a pesquisa online pretendida pela parte exequente, de 

modo a buscar bens em nome da parte executada pelo sistema INFOJUD, 

através da última declaração de imposto de renda.

 Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito.

Acaso permanecer inerte, determino desde logo o arquivamento 

administrativo dos autos, excluindo-o do rol dos feitos ativos até 

pronunciamento da parte exequente ou ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225997 Nr: 3361-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Guilherme Turner Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA, DIEGO 

MARTIN PAES DE BARROS, DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BAZIQUETO PERES 

SALVADOR - OAB:10279, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222-MT

 Vistos etc.

O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a 

contar esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios nesta sede em 10% sobre o 

valor exequendo, acaso não efetuado o pagamento pela parte executada 

no referido prazo quinzenal, na esteira dos arts. 85, § 2.º e § 8.º, e 523, § 

1.º, ambos do Código de Processo Civil.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa e os honorários 

advocatícios, façam os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on-line, via sistema BACENJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175588 Nr: 11200-59.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASSARELA MODAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA CONFECÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ERLEI DE CAMPOS - 

OAB:251.770-SP, MAIZA EMANUELY DALAZEN PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 15.342, VIVIANE GRIGOLETO PARRA - OAB:278.562-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS - 

OAB:15.560-MT

 Intime-se o advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009697-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEDETIZADORA ESTRELA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO ALVES OAB - 604.639.961-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009697-73.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, registro que o 

presente feito tramita apenso aos autos de execução sob n. 

1005564-85.2018.811.0015. 2. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução, para os fins do art. 918, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 3. Em seguida, voltem-me imediatamente 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1009811-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE SINOP/MT (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

PGE (ORDENADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009811-12.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Cumpra-se o ato na forma deprecada. 2. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010161-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTOMOVEIS E PECAS CAPRI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROQUETTE OAB - MA4953-A (ADVOGADO(A))

JUDSON LOPES SILVA OAB - MA4844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010161-97.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo sob o pálio da justiça 

gratuita, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso 

de processo com custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de 

mandado. 2.1. Acaso necessário, intime-se a parte interessada para 

recolhimento da diligência. 3. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. 4. Em caso de não pagamento 

da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica autorizada a devolução da 

presente deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010255-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARGARIDA KRAFT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO RUBEN BRACHMANN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO MACHADO OAB - MT11701/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010255-45.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista que não houve tempo hábil para 

cumprimento do ato deprecado, oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando 

nova data para realização da audiência. 2. Após, cumpra-se, servindo a 

carta precatória de mandado. 3. Em seguida, observadas as formalidades 

legais, devolva-se com as nossas homenagens. 4. Decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias sem resposta, fica autorizada a devolução da presente 
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deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010476-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA ALCANTARA VILARINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010476-28.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo sob o pálio da justiça 

gratuita, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso 

de processo com custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de 

mandado. 2.1. Acaso necessário, intime-se a parte interessada para 

recolhimento da diligência. 3. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. 4. Em caso de não pagamento 

da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica autorizada a devolução da 

presente deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010543-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010543-90.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo sob o pálio da justiça 

gratuita, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso 

de processo com custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de 

mandado. 2.1. Acaso necessário, intime-se a parte interessada para 

recolhimento da diligência. 3. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. 4. Em caso de não pagamento 

da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica autorizada a devolução da 

presente deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010623-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

LUIZ BENEDITO DA SILVA MERCADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010623-54.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tratando-se de processo sob o pálio da justiça 

gratuita, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. No caso 

de processo com custas, efetuado o recolhimento da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, cumpra-se, servindo a carta precatória de 

mandado. 2.1. Acaso necessário, intime-se a parte interessada para 

recolhimento da diligência. 3. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. 4. Em caso de não pagamento 

da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, fica autorizada a devolução da 

presente deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1010463-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CONSTANTINA NERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OTAVIO NERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010463-29.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca. 2. Destarte, DETERMINO a imediata redistribuição do feito para a 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, observadas 

as formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de outubro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000343-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMARIO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCHIORO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000343-58.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando o novo endereço informado pela parte autora (Id. 

14750563), designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos 

do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 30 de 

outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 277057 Nr: 14295-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO FRANCISCO DIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA, LUCAS 
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GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:46803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a petição indicando novo endereço para citação veio 

desacompanhada do recolhimento da diligência, e conforme autorizado 

pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

INTIMO o advogado da parte autora a providênciar o recolhimento da 

diligência no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165812 Nr: 622-37.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE MADEIRA CIZAL LTDA - ME, 

CLAUDIA REGINA FAGANELLO, LUIZ FIORELLO FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 119. Prazo: Quinze dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171659 Nr: 6807-91.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. S. S. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6807-91.2012.811.0015

 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: BANCO BRADESCO S/A

PARTE RÉQUERIDA: J. M. S. S. MADEIRAS LTDA

CITANDO: J. M. S. S. Madeiras Ltda, CNPJ: 04720360000119Inscrição 

Estadual: 13.205.736-0, brasileiro(a), Endereço: Estrada Rosália, S/n Km 

03 - Lote 1-C, Bairro: Angélica, 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$ 72.454,14 (setenta e dois mil e 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), poderá a 

parte requerida, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma Ação Monitória, movida por Banco 

Bradesco S.A., em face de J. M. S. S. Madeiras Ltda - (J. M. Madeiras), na 

qual a empresa requerida, com aval do Sr. Gilmar Aliberti, firmou em 

19/03/2009 uma "Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro", 

para pagamento acrescido dos encargos prefixados à base de 3,69% ao 

mês e demais consectários legais, tudo em conformidade com as 

cláusulas, prazos e condições ajustadas mutuamente pelas partes, 

constantes no corpo do mencionado instrumento. Consoante, se infere 

que a empresa requerida e seu avalista, deixaram de adimplir como o 

pagamento a partir da prestação vencida em 19/05/2009, tornando-se, 

pois devedores do principal e dos acessórios, que devidamente 

corrigidos, importam na quantia de R$ 72.454,14 (setenta e dois mil e 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos). Destarte, o 

requerente usou todos os meios suasórios na tentativa de receber o seu 

crédito, porém, tornaram-se infrutíferas as tentativas, não restando 

alternativa, senão, o ajuizamento da presente ação, face ter ocorrido o 

vencimento da dívida sem seu respectivo cumprimento.

DECISÃO/DESPACHO: Visando esgotar as tentativas de citação da ré e, 

considerando que a pessoa jurídica é representada em juízo por seus 

sócios-administradores, determino a consulta aos bancos de dados à 

disposição do juízo, a fim de obter o nome e qualificação dos sócios da 

pessoa jurídica, citando-a, na pessoa destes, para os termos da ação, na 

forma prevista nos artigos 247 e 249 do CPC. Não sendo possível obter os 

dados necessários à realização das consultas, devem ser informados 

pela autora, em 05 (cinco) dias ou, caso não os tenha, devem ser 

requisitados à JUCEMAT. Frustradas as tentativas de citação pessoal, 

defiro o pedido formulado pela autora em 06.10.2014 (fls. 58/63), e 

determino a citação da ré por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 257 do CPC.Caso a ré, citada por edital, não apresente 

resposta, desde já, com fundamento no artigo 72, II, do CPC, nomeio-lhe 

curador especial um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, 

que deverá ser intimado para o seu mister, observando-se o disposto no 

artigo 5º da LCE nº 146/2003. Com a resposta, diga a autora, em 05 

(cinco) dias. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 188495 Nr: 9803-28.2013.811.0015

 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: LEIA REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 8506-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte requerida 

a manifestar-se no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168664 Nr: 3617-23.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPACE COMERCIAL PARACATU DE CEREAIS 

LTDA, SILVIO SOARES DE SOUZA, JORGE TADEU ARAÚJO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVERIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO 

ANDRADE BRITTO - OAB:OAB/MG 60.381, Natália Rocha Barros - 

OAB:OAB/MG 169.627, WELLINGTON RODRIGUES NEVES - 

OAB:128796/MG

 Certifico que, quando da prolação da decisão que recebeu o presente 

cumprimento de sentença os Pólos não haviam sido alterados conforme a 

petição que deu ensejo ao referido cumprimento, tendo a sua publicação 

saído de forma incorreta. Certifico que, constatado tal equívoco estes 

foram encaminhados ao distribuidor para as alterações necessárias, 

tornando necessário assim a republicação da decisão conforme segue: " 

O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC (..) Intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta execução, 

cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do aludido 

Codex.Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo 

senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos 

especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado 

avaliador),(...)(...) Da penhora e da avaliação deve ser desde logo intimada 

a parte devedora, e desta última também a parte exequente (...) (...)Se a 

parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 15 

dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 
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declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso. FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de 

execução no valor de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 

85, § 2.º e § 8.º, do Código de Processo Civil (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 324342 Nr: 5857-72.2018.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN AIR BERTOLINI, JOSIANE BERTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

30. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 246984 Nr: 16494-87.2015.811.0015

 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: OLIVINIO PUCIENIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STO - SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍNTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:OAB/MT 8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, a devolução da 

correspondência(carta citação)pela ECT com alínea "mudou-se". Prazo: 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153734 Nr: 1777-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & BONICONTRO LTDA, NORMA 

SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO, AGNEU BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718

 Certifico que, quando da publicação da decisão de fls. 426/429, não havia 

sido feito as devidas alterações de Pólos e partes conforme petição de 

cumprimento de sentença de fls. 365/413 fazendo com que a publicação 

fosse endereçada à parte diversa dos autos. Certifico ainda que, para 

sanar tal equívoco necessário se faz a replucação da referida decisão 

conforme segue: (...)2.6. Diante do exposto, defiro o pedido formulado no 

item “2” da petição de fls. 365/368 e, por conseguinte, REVOGO a 

concessão da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida aos 

autores. Destarte, determino o recolhimento das custas processuais e da 

taxa judiciária no presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de inscrição em dívida ativa (art. 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil).3. Sem prejuízo das determinações acima, passo a análise 

dos pedidos formulados às fls. 416/417, no tocante ao arresto 

cautelar.3.1. (...)Destarte, não vislumbrando nos autos a presença de um 

dos requisitos necessários ao deferimento da medida antecipatória, 

INDEFIRO a medida cautelar de arresto. 3.8. No mais, o art. 805 do Código 

de Processo Civil exige que o magistrado opte pela medida menos gravosa 

ao executado e, até o momento, não foram promovidas quaisquer outras 

medidas de constrição patrimonial.4. Dando prosseguimento ao feito, 

recebo o pedido de fls. 365/368. Retifique-se o registro e a autuação para 

que passe a constar Cumprimento da Sentença que Reconheça a 

Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa(...)l.4.1. Intime-se a 

parte executada – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos autos; b. por 

carta com aviso de recebimento, caso seja representado(a,s) pela 

Defensoria Pública ou caso não tenha procurador constituído nos autos; c. 

por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital na fase de conhecimento 

e tenha sido revel na fase de conhecimento – para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em conformidade com o art. 

523, “caput”, do Código de Processo Civil.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265718 Nr: 6903-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO AFONSO PONTELLO, MARCIA 

MARIA PONTELLO, LEIVES GILMAR PETRAZZINI, CLEUSA APARECIDA 

DISSENHA PETRAZZINI, BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTA EPP

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 126,00(cento e vinte e seis 

reais), conforme certidão do Oficial de Justiça (fls.72/73)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008415-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR HOFFMANN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008415-97.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 
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executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008513-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIO DE SOUZA FRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008513-82.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009163-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA GOULART OAB - MT0013439S (ADVOGADO(A))

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAZA HOTEL LTDA - EPP (EXECUTADO)

TELMO GUNSCH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009163-32.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007665-95.2018.8.11.0015

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:

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007665-95.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 
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prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Expeça-se a 

competente certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 

828 do Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 7.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004322-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI SILVA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004322-91.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: NOEMI SILVA DO NASCIMENTO VISTOS, 

ETC... Cite-se a executada para que no prazo de três dias efetue o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intime-se a executada, e seu cônjuge, se casada for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder da executada, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrada a executada, procedo ao Sr. Oficial de 

Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004520-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004520-31.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: FRANCISCO DOS SANTOS VISTOS, ETC... 

Cite-se o executado para que no prazo de três dias efetue o pagamento 

da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias 

oferecer embargos, independente da segurança do Juízo, ou requerer o 

pagamento do débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais 

custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, intime-se o 

executado, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. Recaindo a 

penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o 

art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, como é o caso, os 

bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos de difícil remoção 

ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens poderão ficar 

depositados em poder do executado, e também porque o Supremo Tribunal 

Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrado o executado, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com 

o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a exequente o que 

determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004609-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004609-54.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: JUAREZ FRANCISCO DE OLIVEIRA 

VISTOS, ETC... Cite-se o executado para que no prazo de três dias efetue 

o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 
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poderão ficar depositados em poder do executado, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado o executado, procedo ao Sr. Oficial de 

Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006840-54.2018.8.11.0015

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:

JAQUELINE VILACA GAZZIERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006840-54.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: JAQUELINE VILACA 

GAZZIERO VISTOS, ETC... Cite-se a executada para que no prazo de três 

dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, 

podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da 

segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora 

em bem imóvel, intime-se a executada, e seu cônjuge, se casada for, para 

conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder da 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir a 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

da executada, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrada a 

executada, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010300-49.2018.8.11.0015

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:

ADINALDO NUNES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010300-49.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: ADINALDO NUNES CORREA VISTOS, 

ETC... Cite-se o executado para que no prazo de três dias efetue o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder do executado, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado o executado, procedo ao Sr. Oficial de 

Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010339-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHMITT & MELO NETO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010339-46.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MIRIAN AUTO 

POSTO LTDA RÉU: SCHMITT & MELO NETO LTDA - EPP Vistos, etc... 

Cite-se a ré para que efetue o pagamento do débito, devidamente 

acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo 

no prazo de 15 dias, art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no 

mandado que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a devedora 

poderá requerer que lhe sejam permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertida que se no referido 

prazo não oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em 

título executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no 

prazo legal, a ré será isenta do pagamento de custas processuais, art. 

701, § 1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010395-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010395-79.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JARDIM DAS 

ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA EXECUTADO: EDER DA 

SILVA Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que efetue o pagamento 

das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma como 

determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de 

Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007499-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONEIDE DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 
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o depósito das diligências solicitadas pelo Oficial de Justiça - ID 

15879407,no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de guia de 

complementação de 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 repasse ao oficial de justiça, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010600-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010600-11.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA 

ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES REQUERIDO: UNIMED SEGUROS 

SAUDE S/A Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a Autora 

requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Deste modo, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve a Autora 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte. 

(AI 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 

disso, intime-se a Autora para, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

comprovando sua hipossufiência, bem como cumpra o disposto no art. 

319, VII do CPC, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013493-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PIRES BONFIM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013493-09.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FUNDACAO 

DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP EXECUTADO: ADRIANA PIRES 

BONFIM DE OLIVEIRA Vistos, etc... Defiro o pedido e determino a inclusão 

do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes através do sistema 

SERASAJUD. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 11412031. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008737-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILON RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SILVA GONCALVES (RÉU)

AMARILDO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008737-20.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ADILON 

RAMOS DA SILVA RÉU: AMARILDO SILVA, ANA MARIA SILVA 

GONCALVES Vistos, etc... Defiro o pedido de ID. 16186686, e 

consequentemente redesigno a audiência que seria realizada no dia 

31/10/2018 para o dia 21/11/2018 às 15:00 horas, a qual será realizada na 

sala 48 do Fórum desta Comarca, devendo as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir a ela comparecer. No mais, 

cumpra-se a decisão de ID. 15569641. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010333-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MIGUEL DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010333-39.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SILVANA DA 

SILVA RÉU: ANTONIO MIGUEL DE SOUZA Vistos, etc... Defiro a autora os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita. Cite-se o réu para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/11/2018, às 14:00 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, o réu 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009032-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRITEC CLIMATIZACAO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009032-57.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DIRCEU DUZ 

RÉU: REFRITEC CLIMATIZACAO EIRELI - ME Vistos, etc... Considerando 

que a Requerida não foi citada até o presente momento, nos termos do art. 

334, do CPC, redesigno audiência de conciliação que seria realizada no dia 

31/10/2018 para o dia 05/12/2018, às 13:00 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. No mais, cumpra-se a 

decisão de ID. 15569926. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002915-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CRUZ ANGELINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. MUCHIUTT VEICULOS E PECAS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 436 de 537



CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

LUCIANA SHINTATE GALINDO OAB - SP234028 (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Processo 

1002915-84.2017.8.11.0015 THIAGO HENRIQUE CRUZ ANGELINI, já 

qualificado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que move face a FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA e V. MUCHIUTT VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 

ambas também já qualificadas, vem, por sua advogada que a esta 

subscreve, com fulcro art. 1.022 do Códio de Processo Civil, apresentar, 

tempestivamente, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a r. Decisão ID 15847110 

publicada em 19 de outubro de 2018, pelas razões e fundamentos abaixo 

elencados. Admite-se Embargos de Declaração, para suprir omissão, de 

ponto sobre o qual, devia se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II do 

CPC. A decisão acima citada, foi omissa quanto a inversão do ônus da 

prova, o que torna cabível o presente Recurso de Embargos de 

Declaração. 1. OMISSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O 

Embargante ajuizou Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por 

danos Morais, para que as Rés sejam condenadas a substituição do 

veículo com vício insanável. A causa versa sobre relação de consumo e, 

por essa razão, sujeita-se a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Nos termos deste dispositivo legal, a hipossuficiência técnica 

do Autor frente a Ford Motors, fabricante do veículo, e a V. Muchiutt 

Veículos e Peças Ltda, concessionária autorizada da marca, determina, 

por força do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, a 

facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor. Por essa razão, e com fundamento no citado artigo 

do Código de Defesa do Consumidor, o Autor formulou, na petição inicial, o 

pedido de inversão do ônus da prova, o que, V. Exa. não apreciou, apesar 

de CLARO e BEM ELABORADO o despacho saneador. 2. POSIÇÃO DO 

STJ ACERCA DO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NAS 

RELAÇÕES DE CONSUMO Considerando que a distribuição judicial do ônus 

da prova, abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, autoriza o 

magistrado a redistribui-lo, quando verificada, como neste caso, a 

verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor e, sendo 

essa, uma questão fundamental para evitar ofensa ao princípio do 

contraditório e ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o 

entendimento de que a decisão dessa questão deve ser proferida, 

preferencialmente, na fase de saneamento do processo[1], o que motivou 

o presente recurso. 3. PEDIDO Assim, ainda que o momento da decisão 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova seja de livre escolha do 

Magistrado, visando impedir que sejam feridos os princípios da ampla 

defesa e do contraditório, e com base no entendimento, já pacificado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, requer seja suprida a OMISSÃO quanto a 

inversão do ônus da prova, estabelecido no art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, como pleiteado na peça vestibular, para, ao final, 

reformar o despacho saneador abarcando o ponto, aqui apontado, como 

omisso. Termos em que, Pede deferimento, Sinop, 22 de outubro de 2018. 

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB/MT 5.759 [1] (STJ. 2ª Seção. 

EREsp 422.778-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgados em 29/02/2012)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002915-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CRUZ ANGELINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. MUCHIUTT VEICULOS E PECAS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

LUCIANA SHINTATE GALINDO OAB - SP234028 (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Processo 

1002915-84.2017.8.11.0015 THIAGO HENRIQUE CRUZ ANGELINI, já 

qualificado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que move face a FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA e V. MUCHIUTT VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 

ambas também já qualificadas, vem, por sua advogada que a esta 

subscreve, com fulcro art. 1.022 do Códio de Processo Civil, apresentar, 

tempestivamente, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a r. Decisão ID 15847110 

publicada em 19 de outubro de 2018, pelas razões e fundamentos abaixo 

elencados. Admite-se Embargos de Declaração, para suprir omissão, de 

ponto sobre o qual, devia se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II do 

CPC. A decisão acima citada, foi omissa quanto a inversão do ônus da 

prova, o que torna cabível o presente Recurso de Embargos de 

Declaração. 1. OMISSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O 

Embargante ajuizou Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por 

danos Morais, para que as Rés sejam condenadas a substituição do 

veículo com vício insanável. A causa versa sobre relação de consumo e, 

por essa razão, sujeita-se a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Nos termos deste dispositivo legal, a hipossuficiência técnica 

do Autor frente a Ford Motors, fabricante do veículo, e a V. Muchiutt 

Veículos e Peças Ltda, concessionária autorizada da marca, determina, 

por força do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, a 

facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor. Por essa razão, e com fundamento no citado artigo 

do Código de Defesa do Consumidor, o Autor formulou, na petição inicial, o 

pedido de inversão do ônus da prova, o que, V. Exa. não apreciou, apesar 

de CLARO e BEM ELABORADO o despacho saneador. 2. POSIÇÃO DO 

STJ ACERCA DO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NAS 

RELAÇÕES DE CONSUMO Considerando que a distribuição judicial do ônus 

da prova, abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, autoriza o 

magistrado a redistribui-lo, quando verificada, como neste caso, a 

verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor e, sendo 

essa, uma questão fundamental para evitar ofensa ao princípio do 

contraditório e ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o 

entendimento de que a decisão dessa questão deve ser proferida, 

preferencialmente, na fase de saneamento do processo[1], o que motivou 

o presente recurso. 3. PEDIDO Assim, ainda que o momento da decisão 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova seja de livre escolha do 

Magistrado, visando impedir que sejam feridos os princípios da ampla 

defesa e do contraditório, e com base no entendimento, já pacificado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, requer seja suprida a OMISSÃO quanto a 

inversão do ônus da prova, estabelecido no art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, como pleiteado na peça vestibular, para, ao final, 

reformar o despacho saneador abarcando o ponto, aqui apontado, como 

omisso. Termos em que, Pede deferimento, Sinop, 22 de outubro de 2018. 

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB/MT 5.759 [1] (STJ. 2ª Seção. 

EREsp 422.778-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgados em 29/02/2012)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 248822 Nr: 17588-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEORGENES FREDY RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 F. SARTORI - OAB:OAB/MT 15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e art. 

1.023, §2º do CPC, procedo a intimação do Advogado do Embargado, para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração com Efeitos 

Infringentes (fls. 563/588) no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187441 Nr: 8684-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI, 

ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 
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OAB:MT / 9.231-B

 Processo nº 8684-32.2013

Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 185, e consequentemente, designo o dia 

08/11/2018, às 15:00 horas, data para realização da audiência de tentativa 

de conciliação, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir.

Não sendo obtida a conciliação, intime-se a Exequente para que dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, e não havendo manifestação, 

intime-se pessoalmente o representante legal da Exequente, consignando 

as mesmas advertências.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 246596 Nr: 16225-48.2015.811.0015

 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: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMART WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 8718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA - OAB:SP/ 

164.322-A

 Processo nº 16225-48.2015

Vistos, etc...

Em consulta ao sistema APOLO verifico que há uma petição para ser 

juntada a estes autos, razão pela qual determino seu retorno ao cartório 

para a referida juntada.

Após, cls. para deliberação.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 95013 Nr: 2062-10.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3008-A, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:OAB/MT 10.372-B, 

MARCEL NATARI VIEIRA - OAB:13.422

 Processo nº 2062-10.2008

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 192, intimando-se 

pessoalmente o exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108278 Nr: 632-86.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA BENEDITA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Processo nº 632-86.2009

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 120, intimando-se 

pessoalmente a exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pelo Executado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170698 Nr: 5776-36.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DIAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5776-36.2012

Vistos, etc...

Intime-se a executada para que, no prazo de 15 dias, cumpra a sentença 

proferida nestes autos, fls. 51/52, na forma como requerida às fls. 60/63, 

sob pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e 

mais honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que findo o prazo 

sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Com ou sem pagamento, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171500 Nr: 6703-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANDRÉ QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 Processo nº 6703-02.2012

Vistos, etc...

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 das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150639 Nr: 11762-39.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENÇA REFLORESTAMENTO E CARVÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 
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OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11.178-MT

 Processo nº 11762-39.2010

Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 94, determino o arquivamento dos presentes 

autos com as cautelas legais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128970 Nr: 8185-53.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA MANTOANELLI 

- OAB:156827/SP, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221386/SP

 Processo nº 8185-53.2010

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada nestes autos, conforme requerido às fls. 227, intimando-se 

pessoalmente o exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 253292 Nr: 19980-80.2015.811.0015

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EMIR LAUXEN, VANESSA LAUXEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI HENTGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 (...) Ocorre que tal preliminar guarda nexo com o mérito da ação, razão 

pela qual será decidida por ocasião da sentença, até mesmo porque serão 

ouvidas diversas testemunhas durante a audiência de 

instrução.Considerando que desde o advento do novo CPC, a 

impossibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação, deixo para 

analisar tal preliminar por ocasião da sentença.Por fim, deixo para analisar 

a preliminar de carência de ação por ocasião da sentença, eis que as 

questões atinentes à existência ou não do justo receio de ser molestado 

na posse dos imóveis estão intimamente ligadas ao mérito da 

questão.Defiro as provas requeridas, notadamente a testemunhal.Designo 

o dia 14/03/2019 às 13:30 horas, data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal.Intime-as, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1º do C.P.C.O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo 

as partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE 

DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005366-48.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA 

AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP Vistos, etc... Este Magistrado já teve 

oportunidade de esclarecer, em outras recuperações judiciais, o 

funcionamento das habilitações de crédito, e seu trâmite, quando 

consignou que a verificação dos créditos é realizada pelo administrador 

judicial, art. 7º da LRE, ou seja, a Lei conferiu ao administrador judicial o 

exame preliminar das divergências sobre a relação de credores, deixando 

ao juiz a apreciação dos créditos se e quando impugnados. Publicado o 

edital previsto no art. 52, § 1º, passa a correr o prazo de 15 dias para que 

os credores apresentem ao administrador judicial suas habilitações ou 

suas divergências quanto aos créditos relacionados. O administrador 

judicial, após examinadas as habilitações ou as divergências, fará publicar 

edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias, contados do 

fim do prazo do parágrafo 1º do art. 7 da LRE. Somente após a publicação 

da relação referida no art. 7º, § 2º da LRE, é que o devedor, seus sócios, 

credores ou o Ministério Público poderão apresentar ao Juiz, impugnação 

contra a relação de credores, art. 8º do mesmo diploma legal, no prazo de 

10 dias. Pelo que se observa, deferido o processamento da recuperação 

judicial e ordenada a publicação de edital contendo a relação dos 

credores, estes terão o prazo de 15 dias para divergir ou requerer a 

inclusão de créditos. As eventuais postulações deduzidas nesta fase 

serão consideradas pelo administrador judicial na relação que publicará no 

prazo subsequente de 45 dias, sendo que a partir da publicação desse 

edital abre-se o prazo de 10 dias para as impugnações, desta feita, 

perante o Juiz. O prazo para apresentação da impugnação, perante o 

Poder Judiciário, é dez dias (art. 8º da LRF), e para apresentação da 

objeção ao Plano de Recuperação, é de 30 dias (art. 55 da LRF). Diante 

disso, intimem-se os Bancos e empresas que se habilitaram em juízo, 

desta decisão, e para que procedam de acordo com a LRE, sob pena de 

não conhecimento das habilitações, salvos as impugnações no momento 

oportuno. Certifique-se a Srª Gestora se houve a publicação do Edital a 

que se refere o art. 7º, § 1º, data da sua publicação, bem como, o edital a 

que se refere o art. 53, parágrafo único, c/c art. 55, parágrafo único, e a 
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data de sua publicação, todos da LER, ou se os editais foram publicados 

conjuntamente. No tocante ao pedido do sócio que foi retirado da 

sociedade, deixo consignado que nada o impede de peticionar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, até porque, é ele sócio minoritário, 

como já esclarecido na decisão de Id nº 13390632. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 29 de outubro de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010483-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE PONTES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010483-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALDIRENE PONTES 

DOS SANTOS Vistos, etc... Com fundamento no art. 3º, § 12 do Decreto 

Lei nº 911/69, determino que se cumpra a decisão de ID. 16153868, 

expedindo-se o competente mandado de busca e apreensão visando 

apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do 

representante legal do autor. Executada a liminar, cite-se a requerida, nos 

termos da referida decisão e após, cumpra-se o disposto no art. 3º, § 13 

do Decreto Lei nº 911/69, comunicando o juízo originário, via malote digital, 

para que providencie a intimação da instituição financeira para retirar o 

veículo do local depositado no prazo de 48 horas, encaminhando-lhe cópia 

do mandado e das certidões do Sr. Oficial de Justiça. Decorrido o referido 

prazo, arquive-se com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010474-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERENTE)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERENTE)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBEKA VIEIRA OAB - MT14392/A (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

SOLANGE PEREIRA PEGHIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010474-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO R VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL 

DA AMAZONIA REQUERIDO: SOLANGE PEREIRA PEGHIN, MARLON 

HENRIQUE DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de não 

fazer impeditiva de obra nova com pedido de tutela de urgência que 

Camping Club Portal da Amazônia Condomínio Recreativo e Residencial e 

outro movem contra Solange Pereira Peghin e Marlon Henrique da Silva. 

Aduzem os requerentes que venderam para ao Sr. Ronildo Pinheiro de 

Souza o imóvel denominado Lote 01, da Quadra 05, com frente para a Av. 

Matrinchã, medindo 14m x 22,5m, setor 1 – residencial, localizado no 

Loteamento Fechado Camping Club, e que o contrato entabulado entre as 

partes “é muito claro com relação às normas para construção na área 

interna do Camping Club (delimitada pela portaria de acesso) que é 

EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL, uma vez que o projeto da planta 

imobiliária, conforme noticia o contrato de compra e venda e os Estatutos 

vigentes desde a fundação do empreendimento no ano de 1.993, destina 

setores específicos de construção, uma área externa para uso específico 

comercial e a área interna para fins residenciais” Esclarecem que em 

seguida o imóvel foi vendido à requerida Solange, a qual tinha plena 

ciência do caráter residencial do setor em que adquiriu o terreno. Afirmam 

que em julho deste ano iniciou-se uma construção no referido terreno sem 

que a administração do loteamento fosse informada, sendo que realizaram 

diligências e constataram que o lote havia sido vendido para o requerido 

Marlon Henrique da Silva, o qual informou que estava construindo um 

mercado sobre o terreno. Alegam que informaram ao requerido Marlon que 

o setor onde se encontra o terreno é exclusivamente residencial, sendo 

proibida a construção de imóveis comerciais na localidade, no entanto ele 

alegou que não iria paralisar a obra. Desta forma ingressaram com a 

presente ação a fim de que seja determinado ao requerido que se 

abstenha de prosseguir com a construção da obra comercial que está 

sendo realizada no lote 01, da quadra 05, setor residencial do Camping 

Club. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Conforme se depreende do contrato de 

compra e venda de título ID 16143749, os requerentes venderam o título de 

sócio proprietário nº 898/07-10501, vinculado ao terreno objeto desta 

ação ao Sr. Ronildo Pinheiro de Sousa, onde consta expressamente que o 

imóvel deverá ser destinado para fins residenciais, devidamente 

caracterizado na planta imobiliária da empresa Camping Club Imóveis. 

Através do termo de transferência ID 16143749, o Sr. Ronildo vendeu 

seus direitos sobre dito imóvel à requerida Solange Pereira Peghin, onde 

consta que ela firmou perante o condomínio requerente, o compromisso de 

obedecer as normas para construções e edificações vigentes, e a 

obrigação de, antes do início da construção, apresentar o projeto a ser 

construído para obter a autorização prévia do condomínio para a 

construção. Ocorre que ela vendeu o referido imóvel ao requerido Marlon, 

conforme se verifica através do contrato ID 16143751, do qual o 

condomínio/requerente não foi cientificado, enquanto que a fotografia ID 

16143771 e a declaração ID 16143751 evidenciam que o requerido Marlon 

encontra-se construindo um imóvel comercial no terreno situado em setor 

residencial, o que evidencia a probabilidade do direito dos autores. Em 

caso análogo, os Tribunais Pátrios assim tem decidido: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER Direito de vizinhança - Loteamento residencial - 

Restrições convencionais e municipais de uso da propriedade Destinação 

comercial Inadmissibilidade - Limitações que não ofendem o ordenamento 

jurídico e são comuns em loteamentos, podendo, inclusive, serem maiores 

do que as regras de cunho legal e administrativo Prescrição Prazo que tem 

início a partir da violação do direito pelo novo proprietário - Irrelevância do 

antigo proprietário ter utilizado o imóvel de forma irregular Fato que não 

enseja direito adquirido ao desobediente e nem ao terceiro adquirente 

Prescrição inocorrente Abstenção de uso comercial determinada - 

Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação 0014766-18.2011.8.26.0602; 

Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Sorocaba - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2014; Data 

de Registro: 11/12/2014) A ordem para que a construção seja interrompida 

não é irreversível, eis que poderá ser revogada a qualquer momento, com 

o consequente prosseguimento da construção. Pelo exposto, uma vez 

presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de 

tutela de urgência para determinar que os requeridos “se abstenham de 

continuar a construção da obra comercial que está sendo realizada no 

Lote 01, da Quadra 05, no setor residencial do Camping Club, cidade de 

Sinop”, imediatamente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 

em caso de descumprimento desta decisão, e/ou de molição por ordem 

deste juízo. Expeça-se o competente mandado de obrigação de não fazer. 

Considerando que os requerentes manifestaram não ter interesse na 

realização da audiência de conciliação/mediação, cumprida a liminar, 

determino a citação dos requeridos para integrarem a relação processual, 

intimando-os para que se manifestem em cinco dias sobre o interesse ou 

não na realização da referida audiência. Havendo interesse, façam-me os 

autos cls. para designar audiência de conciliação, caso contrário, ficarão 

os requeridos advertidos de que o prazo para a contestação tem início a 

partir do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, art. 335, II do 

CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para sua manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000920-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS TEIXEIRA LOPES (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 21/12/2018, 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 MARCOS TEIXEIRA 

LOPES. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003360-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(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 26/12/2018, 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 JOSIANE MENDES. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007646-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCONDES ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

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 27/12/2018, 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 PEDRO MARCONDES 

ROCHA DA SILVA. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001744-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA VIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (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 28/12/2018, 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 VANDA VIERO. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007703-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCIANO COELHO (RÉU)

 

Processo n. 1007703-10.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO JARDIM BOTÂNICO, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007632-08.2018.8.11.0015

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:

OSWALDO SILVA (EXECUTADO)

ISABEL AMOROSO E SILVA (EXECUTADO)

CLAUDIO ELI AMOROSO E SILVA - EPP (EXECUTADO)

 

Processo n. 1007632-08.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao 

recolhimento das custas para emissão de certidão para fins de 

averbação.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001484-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIERSANTE MEDEIROS (REQUERENTE)
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LETICIA PIERSANTE MEDEIROS (REQUERENTE)

DALVA ELOISA PIERSANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES DA CONCEICAO MATIAS (REQUERIDO)

JAILSON LEITE DE SOUSA (REQUERIDO)

CERES CAMARGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001484-78.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL movida por DALVA 

ELOISA PIERSANTE, VANESSA PIERSANTE MEDEIROS E LETÍCIA 

PIERSANTE MEDEIROS em face de CERES CAMARGO, JAILSON LEITE DE 

SOUZA E MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO MATIAS. No Id 12039892, 

foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar acerca da 

impossibilidade de homologação do acordo, ante a ausência de 

representação de ambas as partes por advogado. Intimada, a parte autora 

reiterou o pedido para seja homologado o acordo celebrado 

extrajudicialmente entre as partes, aduzindo que a transação se trata de 

adendo ao acordo celebrado no processo Código 240928, bem como que 

não se vislumbra prejuízo jurídico ou financeiro as. Ademais, não sendo o 

entendimento deste Juízo, requer a intimação da parte requerida para que 

constitua advogado para proceder à ratificação dos termos do acordo (Id. 

12228964) DECIDO: Verifico que não merecem acolhimento os pedidos, 

tendo em vista que o acordo extrajudicial firmado sem a presença de 

advogado não comporta homologação, ante a manifesta 

descaracterização de convergência de vontades. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

DESPESA DAS PARTES. ADVOGADOS. AUSÊNCIA. VALIDADE DO 

ACORDO. SÚMULA VINCULANTE 1 DO STF. APLICAÇÃO. 1. Conforme 

estabelecido pelo Plenário do STJ, "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 jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de 

que, havendo transação entre os fundistas e a Caixa Econômica, com 

base na LC n. 110/2001, estabelecendo que "correrão por conta das 

partes os honorários devidos a seus respectivos advogados, mesmo que 

tenham sido objeto de condenação judicial", deve-se aplicar o disposto no 

art. 26, § 2º. do CPC/1973. 3. A transação extrajudicial entre a partes, sem 

a participação de seus advogados, com fulcro no art. 7º da LC 110/2001, 

constitui negócio jurídico válido e eficaz, somente se exigindo a presença 

dos procuradores no momento da homologação em juízo do acordo 

pactuado (Súmula Vinculante n. 1 do STF). 4. Agravo interno desprovido.” 

(STJ - AgInt no REsp 1613627/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 18/04/2018) “APELAÇÃO 

CÍVEL - REALIZAÇÃO DE ACORDO - HOMOLOGAÇÃO. - Deve ser 

homologado o acordo celebrado pelas partes, caso seja firmado por 

pessoas capazes, titulares do direito em discussão, devidamente 

representadas por advogados, contenha objeto lícito, possível e 

determinado, além de não infringir a lei, por tal transação representar a 

vontade das partes, sendo a solução consensual o fim a ser buscado pelo 

Judiciário.- Recurso provido. Acordo homologado.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.151182-4/003, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro 

(JD Convocado) , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, 

publicação da súmula em 23/01/2018). Do mesmo modo, cabe à parte 

autora promover a regularização do acordo para fins de homologação por 

este juízo, já que foi quem protocolou o pedido. Ante o exposto, indefiro os 

pedidos e com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial. 

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito. 

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

de hipossuficiência e documento do Id 11997455. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007085-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISTELINA BRAGA FALCAO (REQUERENTE)

RENATO DE SOUZA (REQUERENTE)

PATRICIA DOS SANTOS BUNIM (REQUERENTE)

RENIFER MARQUES (REQUERENTE)

HENRIQUE LOURENCO RODRIGUES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005883-53.2018.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, em conformidade com 

o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar 

que não possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte.” (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais 

(holerite, declaração de imposto de renda, entre outros), sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006777-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR MARCOS BRAKMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDLA SILVA SOUSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006777-29.2018.8.11.0015 Intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxa judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013120-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN OAB - SC0008685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BERTUOL BUENO (RÉU)

 

Processo n. 1013120-75.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 
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da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO CENTRO, devendo a referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004920-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FORTUNATO SANTIAGO (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA SANTIAGO (AUTOR(A))

MATILDE SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lúcia Gotardo (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004920-79.2017.8.11.0015. “HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

acima formulado entre as partes, mediante as condições nele 

estabelecidas. Em consequência, com fulcro no art. 487, incisos III, alínea 

b, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, determinando o seu arquivamento. Sem custas 

remanescentes, na forma do art. 90, § 3º, CPC. Dou por publicada em 

audiência, saindo as partes intimadas”.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006272-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIMAR JOSE DA SILVA DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006272-38.2018.8.11.0015 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. 14161579 - 

Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003033-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003033-26.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 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 pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000278-29.2018.8.11.0015

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:

JULIO CESAR PARRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000278-29.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) 

da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência complementar do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais), devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” INTIMO, ainda, 

a PARTE AUTORA para requerer o que de direito no prazo de cinco dias, 

tendo em vista o teor da certidão de id. 16248868.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011868-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (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 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011868-37.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES para 

tomar ciência da decisão de id. 15784380.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005011-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDERVAL ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMMELYNE BACKES FONSECA OAB - MT24208/O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

 

Processo: 1005011-38.2018.8.11.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação de id 14662110 foi protocolada no prazo de lei. Nos termos 

da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o(a) 

advogado(a) da parte autora para em quinze dias impugná-la.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010504-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (RÉU)

Magistrado(s):
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GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010504-93.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010433-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA FURTADO VARGAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CIBELLE VARGAS OAB - MT25375/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010433-91.2018.8.11.0015 Verifica-se no ID nº 

16217542 que a autora juntou comprovante de pagamento das custas 

processuais, porém não juntou a guia de recolhimento correspondente. 

Assim, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

a guia de recolhimento vinculada aos autos, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010457-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERAREZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE CARVALHO DOS REIS OAB - MT14770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010457-22.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009991-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RIZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009991-28.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO A PARTE AUTORA para tomar 

ciência da decisão de id. 15961042.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003971-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODO WALL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI GUIOMAR MUNCHEN OAB - PR55675 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTINTORES CAPITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1003971-21.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, bem como o pagamento da 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado, devendo o valor ser pago na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 
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oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 30 de 

outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009241-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARDOSO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Processo n. 1009241-26.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO A PARTE AUTORA para tomar 

ciência do inteiro teor da decisão de id. 15436566.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008937-27.2018.8.11.0015

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:

PAULO CEZAR DA SILVA (RÉU)

 

Processo n. 1008937-27.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO A PARTE AUTORA para tomar 

ciência do inteiro teor da decisão de id. 15380986.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74352 Nr: 2773-83.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA ALICE DE ABREU GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON DA SILVA BENTO - 

OAB:18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Autora para, no prazo legal, 

requerer o que de direito face às pesquisas/diligencias realizadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 88101 Nr: 5522-39.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Autora para, no prazo legal, 

requerer o que de direito face às pesquisas/diligencias realizadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111474 Nr: 3766-24.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ORION TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CAMILA SILVA ROSA - OAB:15.100/MT, 

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - OAB:21.127-B/MT, 

EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, 

MATHEUS FAGANELLO DE PAULA - OAB:OAB 21.987-A, SERGIO 

HENRRIQUE ARTERO DAL MASO - OAB:OAB N°19.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Autora para, no prazo legal, 

requerer o que de direito face às pesquisas/diligencias realizadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26341 Nr: 4450-90.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMA CENTRO EDUCACIONAL MARIO DE 

ANDRADE LTDA, CARLOS EDUARDO GARCIA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:MT/10.937, IRINEU ROVEDA JÚNIOR - OAB:5688/MT-A, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 26341

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica da parte executada com instituições financeiras, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152285 Nr: 490-14.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado , devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 217281 Nr: 16508-08.2014.811.0015

 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: BAMBU INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 (...) À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos inicias, a fim de condenar a requerida ao pagamento, em dobro, 

dos valores que excedem a quantia mensal de R$ 169,90 (cento e 

sessenta e nove reais e noventa centavos), referentes aos meses de 
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março, abril, maio, julho, agosto, setembro e outubro de 2013, 

considerando as faturas constantes dos autos, carreadas às fls. 26/46, 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC, a partir da data do desembolso, 

com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos 

a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC). Por fim, 

considerando que a parte requerida decaiu da maior parte dos pedidos, 

condeno-a ao pagamento das custas processuais, bem como honorários 

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

causa.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Sinop/MT, 29 de outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209357 Nr: 10462-03.2014.811.0015

 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: BIANCHI & BIANCHI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE INOX 

LTDA -ME, CARLOS ALBERTO VARELA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 111, houve a intimação da 

empresa requerida acerca da correspondência devolvida como 

“mudou-se”, na tentativa de citar o denunciado à lide. Entretanto, a parte 

requerida não se manifestou, conforme certidão de fls. 114.

Assim, ante a inércia da denunciante com relação à não citação do 

denunciado, com fulcro no art. 126 c/c 131 do CPC, declaro sem efeito a 

denunciação à lide.

Ademais, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80536 Nr: 8852-78.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE TEREZINHA DA COSTA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, SANDRO LUÍS CLEMENTE - OAB:7024-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ABRAHÃO - 

OAB:OAB/MT 10.640, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 Ante a inércia do credor, pagas as custas pela executada (fls. 75/77), 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas 

processuais.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 3634-30.2010.811.0015

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITEO ROMALDO ARTMANN, MARISA ARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMA DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/MT, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, 

PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDA, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 801 a 818.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190166 Nr: 11614-23.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERIDIANA PAGANOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foi entabulado acordo entre as partes às fls. 76/77, o qual foi 

devidamente homologado às fls. 78, no entanto, conforme consta na 

petição de fls. 85/86, a executada não cumpriu integralmente o acordo.

Assim, diante do descumprimento da obrigação, intime-se a executada 

pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o referido débito, 

sob pena de prosseguir a execução com a penhora de bens.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85773 Nr: 3215-15.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTÉCNICA PAGLIARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANELLA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PAGLIARI - OAB:12700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ELETROTÉCNICA PAGLIARI LTDA em face de JOANELLA COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA alegando ser credor do executado da importância 

de R$ 2.068,07 (dois mil sessenta e oito reais e sete centavos), conforme 

notas fiscais de fls. 17/19. Recebida a inicial (fls. 26/27), a executada foi 

citada às fls. 31. Às fls. 45, foi tentada a penhora de bens da executada, 

entretanto a diligência restou infrutífera. Às fls. 76, a exequente pugnou 

pela suspensão do processo, que foi deferido às fls. 77. Decorrido o 

prazo de suspensão (fls. 80), a exequente foi intimada através de 

advogado (fls. 87) e pessoalmente (fls. 91) para dar prosseguimento ao 

feito, porém quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 92. DECIDO. 

Verifico que o processo está paralisado há mais de 02 (dois) anos, por 

inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo 

deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA 

COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, condenando a exequente ao 

pagamento das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, 

devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188858 Nr: 10160-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 
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OAB:270.628 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de SILVANDIRO 

RODRIGUES PEREIRA, alegando ser credor fiduciário da parte requerida e 

que esta se encontra em mora; requerendo, por fim, a busca e apreensão 

do objeto do contrato. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/32. 

Recebida a inicial, foi deferida a liminar de busca e apreensão (fls. 33/34). 

Às fls. 35, foi expedido o respectivo mandado. Entretanto, conforme 

certificado pelo oficial de justiça, às fls. 38, não foi possível proceder com 

a apreensão do bem objeto do contrato. Às fls. 41/43, o requerente 

pugnou pela substituição processual ante a cessão de crédito realizada. 

Intimada a parte autora através de seu advogado (fls. 49) e pessoalmente 

(fls. 55), para comprovar a cessão de direitos, quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 58. DECIDO. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 01 (um) ano, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) Posto isso, nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e revogo a liminar de 

fls. 33/34. Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244514 Nr: 14768-78.2015.811.0015

 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: GUMERCINDO BOTTINO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI PASQUALETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14.810-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16648/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDO, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 496 a 537.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 230572 Nr: 5959-02.2015.811.0015

 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: JOSE MARIA VIEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

partes a se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a proposta 

de honorários apresentada nos autos pelo perito Eduardo Delmondes 

Góes, às fl. 200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101717 Nr: 8753-40.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO ALVES & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR LEITE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 101717

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento do mérito.

Intimem-se.

Sinop/MT, 01/09/2017

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008527-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAINARA CRISTINA FREIRE DE MELO MUNIZ (REQUERENTE)

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. 

1008527-66.2018.8.11.0015 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: 

THAINARA CRISTINA FREIRE DE MELO MUNIZ Endereço: Inexistente, Rua 

das Aclimação, n. 1242, Bairro José Adriano L., Inexistente, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 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: A 

requerente alega: A genitora da Autora separou-se judicialmente por meio 

do processo n. 2003/1254 e realizou o divórcio por meio dos autos n. 

14968-85.2015.811.0015, código 244813, sendo que ambos tramitaram na 

Quinta Vara Cível desta Comarca, tendo voltado a utilizar o nome de 

solteira. Ocorre que no assento civil e nos outros documentos pessoais 

da Autora, consta o nome de casada da genitora, de forma que a Autora 

pretende a retificação do seu registro civil. Diante disto, a Autora 

ingressou com a presente demanda, visando a retificação de seu assento 

civil para que o nome da genitora seja alterado de DELAILDES FREIRE DE 

MELO BORTOLOTO para DELAILDES FREIRE DE MELO. Diante do exposto, 

requer-se a Vossa Excelência: a) a concessão à Autora dos benefícios 

da gratuidade da justiça, em razão da insuficiência de recursos 

financeiros, nos termos expostos alhures e consoante o disposto nos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil; b) intime o ilustre 

representante do Ministério Público para se manifestar no feito, no prazo 

legal; c) julgue procedente o pedido, determinando a retificação do 

assento civil da Autora, devendo constar como nome da genitora 

DELAILDES FREIRE DE MELO, com a expedição de mandado de averbação 

para o Cartório de Registro Civil Competente; e) a intimação pessoal do 

representante da Defensoria Pública para todos os termos e atos do 

processo (artigo 128, I, da Lei Complementar n. 080/94 e artigo 5º, § 5º da 

Lei Federal n. 1.060/50). JÚLIO VICENTE ANDRADE DINIZ - Defensor 

Público do Estado. DECISÃO: Com fundamento no artigo 98 do CPC, os 

benefícios da assistência judiciária DEFIRO gratuita, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Citem-se os interessados, por edital, para, querendo, responder os termos 

da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do CPC). 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 
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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, 30 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010450-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LIMA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010450-30.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pela requerente. Tendo em vista que se trata 

de pretensão de recebimento de eventual diferença relativa ao seguro 

DPVAT por incapacidade, a realização de prova pericial é essencial ao 

deslinde do feito. Ademais, é sabido que a viabilização de acordo entre as 

partes depende da realização de tal prova, de modo que, a fim de dar 

maior celeridade ao feito e visando obter a composição entre as partes, 

determino a produção de prova pericial, que deverá ser realizada pelo IML, 

a fim de quantificar o percentual das lesões decorrente do acidente de 

trânsito. Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos 

daquela instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos 

quesitos a seguir expostos, solicitando que o laudo seja enviado a este 

juízo no prazo de 30 (trinta) dias: 1) As lesões apontadas pela autora são 

decorrentes de algum acidente, mormente o mencionado na inicial? 2) Em 

razão da lesão, está a parte autora impossibilitada de exercer qualquer 

atividade laboral e cotidiana? 3) A referida lesão resultou em invalidez ou 

incapacidade permanente para a parte autora? Tal invalidez/incapacidade 

é definitiva ou provisória? 4) Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau 

de extensão, de acordo com o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP? A parte autora deverá 

comparecer perante o IML, com os documentos necessários, a fim de se 

submeter à perícia, no prazo de 10 (dez) dias. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação (ID nº 

16116999), deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do Código 

de Processo Civil, uma vez que é improvável a conciliação nesta fase 

processual. Desta forma, vindo o laudo aos autos, cite-se a requerida dos 

termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010475-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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:

GENIVALDO VALDEZ RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010475-43.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Consoante estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 

911/69, determino a restrição do veículo, Placa: QCX-0804, pelo sistema 

Renajud. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010477-13.2018.8.11.0015

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))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010477-13.2018.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 
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devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Cite-se a parte 

requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Consoante estabelece o art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 

911/69, determino a restrição do veículo, Placa: NPC-7421, pelo sistema 

Renajud. Intime-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009836-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. M. V. (RÉU)

A. M. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009836-59.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, considerando a cumulação dos pedidos, consigno que 

este feito deverá tramitar pelo rito ordinário, nos termos do art. 327, § 2º, 

do CPC, destarte, procedo a retificação da autuação, no tocante à classe 

processual. 2. Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, informando a 

qualificação completa da parte ré, especificamente seu endereço e/ou 

formule os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de novembro de 2017. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009208-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. J. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. K. A. A. P. (RÉU)

M. G. A. P. (RÉU)

L. T. A. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNA ALVES DE LIMA OAB - 736.527.841-20 (REPRESENTANTE)

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: 

1009208-36.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $9,600.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Revisão, Guarda]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. [Alimentos, Revisão, Guarda] Parte Autora: 

REGINALDO DE JESUS PEREIRA DA SILVA Parte Ré: MARRY GABRIELLI 

ALVES PEREIRA, LURIAN THIUANE ALVES PEREIRA, KEVEN KAUAN 

APARECIDO ALVES PEREIRA REPRESENTANTE: EDNA ALVES DE LIMA 

Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 15394704, bem como 

em virtude da necessidade de readequação da pauta de audiência desta 

secrearia, redesigno audiência de tentativa de conciliação para realizar-se 

no dia 14 de Dezembro 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 – CGJ, encaminho estes autos ao 

cumprimento para as devidas providências. Certifico ainda, que não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC 

(A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop/MT, 26 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001136-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA MARIA MARQUES DE LARA (AUTOR(A))

RENATA MARQUES DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA NERI MARQUES DOS SANTOS OAB - 535.502.501-34 

(REPRESENTANTE)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELICE DE LARA SILVA (RÉU)

IRINEU DA SILVEIRA RAMOS (RÉU)

JURANDIR GONCALVES RAMOS (RÉU)

IRACEMA DE LARA RAMOS (RÉU)

SIRLEY DE LARA TAVARES (RÉU)

JACIRA RAMOS MIRANDA (RÉU)

VANDENIR GONCALVES RAMOS (RÉU)

ENEDINA LOPES RAMOS (RÉU)

EZIQUIEL DE LARA (RÉU)

VANDA MARIA RAMOS GONCALVES (RÉU)

AMARILDO DE LARA (RÉU)

R. P. DOS SANTOS IMOVEIS EIRELI - ME (RÉU)

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: 

1001136-60.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $7,000,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, 

Inventário e Partilha]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de 

Herança, Inventário e Partilha] Parte Autora: AUTOR(A): RENATA 

MARQUES DE LARA e outros Parte Ré: RÉU: VANDENIR GONCALVES 

RAMOS, JURANDIR GONCALVES RAMOS, IRINEU DA SILVEIRA RAMOS, 

VANDA MARIA RAMOS GONCALVES, JACIRA RAMOS MIRANDA, SIRLEY 

DE LARA TAVARES, IRACEMA DE LARA RAMOS, CELICE DE LARA 

SILVA, EZIQUIEL DE LARA, AMARILDO DE LARA, R. P. DOS SANTOS 

IMOVEIS EIRELI - ME Certifico que, nesta data, faço juntada a estes autos 

do(a) Carta Precatória devolvida, devidamente cumprido, o(a) qual segue 

anexo. Sinop/MT, 26 de outubro de 2018. ARNALDO DE SOUSA NERE 

Técnico(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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002556-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1002556-71.2016.8.11.0015 ; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. [Fixação, Reconhecimento / Dissolução] 

Parte Autora: REQUERENTE: JUCELIA FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: JARES DA SILVA FARIAS Certifico, para os efeitos de 

direito, e em cumprimento a determinação de I.D. 9769266, bem como em 

virtude da necessídade de readequação da pauta de audiências desta 

secretaria, redesigno audiência de tentativa de conciliação para 

realizar-se no dia 17 de Dezembro 2018, as 16h30min, 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 – CGJ. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3º do CPC (A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa 

de seu advogado). Sinop/MT, 26 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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008549-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. 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: 

1008549-61.2017.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $128,501.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Alimentos, Guarda] Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA HELENA CONRADO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: SEDIMAR 

MAXIMILIANO DOS SANTOS Certifico que, em cumprimento a 

determinação de I.D. 12721040, bem como em virtude do Termo de 

Audiência de ID nº 15487504 (informação endereço do Requerido) 

redesigno audiência de tentativa de conciliação para realizar-se no dia 23 

de Novembro de 2018, as 14 horas, 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 – CGJ, encaminho estes autos para as 

expedições necessárias. Certifico ainda que, a parte autora foi 

devidamente intimada da redesignação da audiência, conforme ciente 

abaixo. Sinop/MT, 30 de outubro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) MARIA HELENA CONRADO 

DOS SANTOS PARTE AUTORA 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 das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192460 Nr: 14153-59.2013.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO LANOT 

HOLSBACH - OAB:OAB/MT 20.112-B

 Vistos etc.

1. Considerando a petição de fls. 125/128, onde a parte exequente 

informou que aceita o imóvel ofertado pelo executado às fls. 111/121, 

dando quitação total da dívida, mais oito parcelas de pensões a vencer, 

reconheço o pagamento integral da obrigação e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Expeça-se o competente Alvará de Soltura se por outro motivo não se 

encontrar preso.

3. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 265968 Nr: 7064-77.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M, HSA-FDSCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/MT, GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO 

DINIZ (PROCURADORA DO ESTADO MT - OAB:/MT, PROCURADOR DA 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 Vistos etc.

 I – Tendo em vista que este MAGISTRADO estará de LICENÇA MÉDICA, 

hei por bem REDESIGNAR a presente AUDIÊNCIA para 02/04/2019 às 

15:30 hrs;

 II – Logo, SUSPENDO a AUDIÊNCIA do dia 30/10/2018;

 III – No mais, CUMPRA-SE com o DETERMINADO no DESPACHO de fls. 

536-537 e 549;

 IV – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 189635 Nr: 11061-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ENIO VARGAS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls. 44, razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documento para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, cpf, e dados bancários, para 

expedição de ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 118506 Nr: 10802-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AGOSTINHO PONTES MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a Requerida se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls. 176, razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documento para intimação do 
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autor, para que apresente cálculo atualizado, cpf, e dados bancários, para 

expedição de ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 265968 Nr: 7064-77.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M, HSA-FDSCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/MT, GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO 

DINIZ (PROCURADORA DO ESTADO MT - OAB:/MT, PROCURADOR DA 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 EXPEÇO INTIMAÇÃO ÀS PARTES DA AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA O 

DIA 02.04.2019, ÀS 15:30H COMO SEGUE:Vistos etc. I – Tendo em vista 

que este MAGISTRADO estará de LICENÇA MÉDICA, hei por bem 

REDESIGNAR a presente AUDIÊNCIA para 02/04/2019 às 15:30 hrs; II – 

Logo, SUSPENDO a AUDIÊNCIA do dia 30/10/2018; III – No mais, 

CUMPRA-SE com o DETERMINADO no DESPACHO de fls. 536-537 e 549; 

IV – Oportunamente, CONCLUSO.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 236918 Nr: 10013-11.2015.811.0015

 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: ANA MARIA BARBIERI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls. 52/58, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 265968 Nr: 7064-77.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M, HSA-FDSCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, GILCENO CALEFFI - OAB:19010/MT, GIOVANNA DE 

FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO 

DINIZ (PROCURADORA DO ESTADO MT - OAB:/MT, PROCURADOR DA 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 CERTIFICO, que em contato telefônico com A Procuradora do Estado de 

Mato Grosso, Natália de Andrade Castelo Branco Diniz, bem como, com a 

Advogada da autora Dr.ª Elizangela Braga Soares Altoé ; com o 

Procurador Jurídico do Município de Sinop, Dr. Ivan Schneider, e o 

Advogado do Requerido Fundação de Saúde Comunitária de Sinop-MT, 

Rodrigo de Freitas Sartori, intimando-os da redesignação da audiência 

para o dia 02 de abril de 2019, as 13.30h .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009630-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. R. D. S. (REQUERENTE)

APARECIDA RONDON ALEIXO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

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 

#1009630-11.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE RONDON DA 

SILVA, APARECIDA RONDON ALEIXO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ENTREGA DE COISA CERTA DE 

MEDICAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECIPADA proposta por LUIZ HENRIQUE 

RONDON DA SILVA representado por sua genitora AMANDA RONDON DA 

SILVA, menor, assistida por sua mãe APARECIDA RONDON ALEIXO em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral 

do Estado e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Senhor 

Procurador Geral do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial, 

que a parte AUTORA “foi diagnosticado com a doença AME, sigla 

designada para ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL SMN1/SMN2, antes de 

completar um ano de idade, conforme diagnósticos e exames anexados. 

Desde então, o tratamento do autor tem sido extremamente custoso para 

sua genitora e sua avó, ambas requerentes, tendo em vista que os 

medicamentos utilizados são de altíssimos valores. Ao longo dos meses, o 

quadro clínico do autor começou a agravar, e no presente momento, o 

Autor que, completou apenas um ano em janeiro deste ano, incorre em 

risco de vida. De acordo com a prescrição médica anexada aos autos, o 

Requerente deve fazer uso de um medicamento especial chamado 

NUSINERSENA SPINRAZA 12 mg/5ml, devendo ser administrada doses 

mensais desse medicamento conforme especificações médicas” (sic). 

Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA “nos termos dos artigos 

294, 297, 300, 536 e 537 do CPC, a fim de que os Requeridos sejam 

compelidos a fornecer imediatamente, sob pena de multa diária a ser 

fixada pelo juízo, 3 doses de 12 mg/5 ml e 1 dose de 12 mg de 

NUSINERSENA SPINRAZA, para início do tratamento do Autor que foi 

diagnosticado com ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 1 (SMA) CID 10: 

G12.0, devido o risco de vida que o mesmo apresenta”. (sic) CARREOU 

aos autos DOCUMENTOS. DETERMINADA a EMENDA à INICIAL (Id. Num. 

15653756), as irregularidades foram sanadas em Id. Num. 16193751. 

Vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Todos os 

órgãos do Poder Judiciário exercem uma função jurisdicional. Entretanto, 

há uma divisão de trabalho entre esses órgãos que fixa o limite em que 

cada um poderá exercer legitimamente essa função jurisdicional, tal 

instituto denomina-se competência e aquele órgão que exerce a função 

jurisdicional “em desacordo com os limites traçados por lei será ilegítimo, 

sendo de se considerar, então, que aquele juízo é incompetente”. O 

Código de Processo Civil no Capítulo III, do Título IV, do Livro, para 

determinação da competência interna considera os seguintes critérios: o 

valor da causa, a matéria, o critério funcional e o territorial. A doutrina, no 

entanto, inclui, ainda, o critério em razão da pessoa. É o que ocorre em 

relação a este Juízo, cujo critério determinador da competência foi em 

razão da qualidade da pessoa que atua no processo, senão vejamos. A 

Lei Estadual de nº. 7.922/2003, em seu art. 1º, criou 15 (quinze) Varas 

para as Comarcas de 3ª Entrância, com os respectivos cargos de Juiz de 

Direito. Com fundamento em citado diploma legal, o E. Conselho da 

Magistratura expediu o Provimento de nº 42/2004/CM, autorizando, em seu 

art. 1º, a instalação de mais 03 (três) Varas Judiciais na Comarca de 

Sinop, bem como redefiniu a competência e a denominação das então 

existentes, de modo que a 6ª Vara passou a deter a seguinte 

competência: “Processar e julgar os feitos onde seja parte, interessada ou 

interveniente as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, bem 
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como as cartas precatórias cíveis”. Cumpre destacar que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente estabelece que o Juízo competente para 

processar ação que tenha por objeto a proteção de interesses individuais 

homogêneo de crianças e adolescente à saúde, é do Juizado da Infância e 

Juventude, senão vejamos: “Art. 148. A Justiça da Infância e da 

Juventude é competente para: (...). IV - conhecer de ações civis fundadas 

em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 

adolescente, observado o disposto no art. 209; (...).” “Art. 208. Regem-se 

pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos 

direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular: (...) VI – de acesso às ações e serviços 

de saúde; A propósito, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte julgamento de Conflito de 

Competência: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO 

ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO 

TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MENOR - 

COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS – ARTIGO 8º, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 148, INCISO 

IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações que 

envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da 

especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A 

pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, 

c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao 

adolescente. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017). 

Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência absoluta, esta 

poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, § 1º do Código de 

Processo Civil. Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é vício 

insanável, e por ser matéria de ordem pública não se sujeita ao instituto da 

preclusão, razão pela qual pode ser arguida em qualquer tempo e grau de 

jurisdição. “Ex positis”, em razão da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA e, por consequência, DETERMINO que 

os autos sejam remetidos à Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Sinop. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010631-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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 

#1010631-31.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MOACIR DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. PRIORIDADE 

NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) CUMULADA 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SAÚDE 

proposta por MOACIR DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município. Aduz a 

inicial, que o Requerente conta atualmente com “63 anos de idade, que no 

dia 20/08/2018 caiu no banheiro de sua casa e fraturou o fêmur, sendo 

socorrido por seus familiares, e levado para o atendimento de urgência na 

UPA, onde chegou e logo depois foi encaminhado para o Hospital Regional 

de Sinop e se encontra até o presente momento na espera por cirurgia. O 

requerente já fora para a sala de cirurgia por 3 vezes, porém ainda não foi 

realizada a cirurgia por falta de material, em decorrência do seu quadro o 

autor já deu entrada 3 vezes na UTI por conta de complicações, tendo em 

vista que se não for realizada a cirurgia com urgência poderá ocorrer 

sequelas de caráter definitivo, como artrose, limitação do movimento e 

encurtamento do membro”. (sic) Postula pela CONCESSÃO da TUTELA 

ANTECIPADA “para que determine ao ESTADO DE Mato Grosso, que 

REALIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS DO QUAL NECESSITA – cirurgia 

de fratura de fêmur trantocanteriana esquerda, e em caso do não 

cumprimento voluntário, que seja bloqueado o valor apresentado nos 

orçamentos anexos, para que então se realize o procedimento na REDE 

PARTICULAR, situação em que, todas as despesas relativas ao 

procedimento e internação, sejam custeadas pela Fazenda Pública; 

Importante ressaltar, ainda, que a cirurgia do autor é de risco, devendo ter 

UTI – Unidade de Tratamento Intensivo disponível, em razão das doenças 

que o autor possui, bem como em razão de sua idade avançada”. (sic) 

CARREOU DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO 

INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE PARCIAL 

ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da 

TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de 

dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 

16246973 – Pág. 5. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA 

decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. 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. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 
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Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento”. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem à parte Requerente o procedimento de que 

necessita, qual seja, “CIRURGIA DE FRATURA DE FÊMUR 

TRANTOCANTERIANA ESQUERDA com ATENDIMENTO em UTI”, conforme 

LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 16246973 – Pág. 5, SOB PENA DE 

BLOQUEIO JUDICIAL. Para tanto, serem NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o 

DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO o pedido de PRISÃO dos 

RESPONSÁVEIS LEGAIS pelo CUMPRIMENTO do COMANDO JUDICIAL, eis 

que NÃO se trata de nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela 

Constituição Federal (dívida alimentar), reconhecidos legalmente. “Nesse 

contexto, a competência para a decretação da prisão é exclusiva do Juízo 

criminal, no curso de procedimento criminal, não se podendo cogitar em 

prisão por ordem de Juiz no exercício da jurisdição civil, fora das 

hipóteses de prisão civil.” (HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 - CLASSE 

CNJ - 1269 - COMARCA DE SINOP). Ainda, INDEFIRO a imposição de 

MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se 

materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como 

também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste “decisum”. 

Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, 

em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS 

EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, 

inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a 

CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 16246973 – Pág. 5. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 do CPC/2015. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000946-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000946-34.2017.8.11.0015 AUTOR: 

JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente 

foi aprovada no Concurso Público, realizado em 04/07/2008 conforme 

Termo de Posse datado de 29 de julho de 2008, para o cargo de agente de 

monitora de creche, Referência CE-06. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 4634010. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 

8057229 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem 

subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8708117 rechaçando 

as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 
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trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8057229). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/01/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 
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neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “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)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 
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defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ANGELICA APARECIDA GAMBOA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ANGELICA 

APARECIDA GAMBOA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 26/05 e 12/06/2002, 

conforme Termo de Posse datado de 13 de setembro de 2002, para o 

cargo de auxiliar de serviços gerais, Referência CE-004. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao 

ID. Num. 6147137. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 8210064 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8708264 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8210064). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2002, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ANGELICA APARECIDA GAMBOA em desfavor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 457 de 537



do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “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)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 
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necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 
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devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002496-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002496-98.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ROGERIO NEVES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROGÉRIO NEVES em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação 

do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que 

a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, realizado em 09 e 

23/01/2000, conforme Termo de Posse datado de 16 de fevereiro de 2000, 

para o cargo de auxiliar instrutor de fanfarra, Referência CE-13. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao 

ID. Num. 4297554. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 4947006 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8830439 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 4947006). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 
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ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2000, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (30/11/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ROGÉRIO NEVES em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% 

na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em 

URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 

8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II 

aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente 

identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e 

que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - 

As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 

produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de 

apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus 

valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no 

valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste artigo 

aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, 

qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os servidores 

cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos 

em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7º - 

Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de 

vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas 

em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da 

Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “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 
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(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)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 
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CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003477-93.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003477-93.2017.8.11.0015 AUTOR: 

IVETE NOGUEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por IVETE NOGUEIRA em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação 

do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que 

a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público realizado em 

07/03/1998, conforme Termo de Posse datado de 07 de Agosto de 1998, 

para o cargo de auxiliar de serviços gerais; referência QC-007. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. CITAÇÃO ao ID. Num. 6068348. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi 

apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 6093382 arguindo em preliminar 

a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 7291146 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 6093382). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 
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REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (24/03/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por IVETE NOGUEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% 

na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em 

URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer 

verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 

8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II 

aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente 

identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e 

que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - 

As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 

produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de 

apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus 

valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no 

valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste artigo 

aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, 

qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os servidores 

cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos 

em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7º - 

Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de 

vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas 

em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da 

Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 
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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)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 
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BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006648-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TAPURAH (REQUERIDO)

ANDRADE & HEEMANN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1006648-24.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/11/2018 16:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. WELLINGTON SILVA ROCHA 

CPF: 006.743.391-00, WELLINGTON SILVA ROCHA CPF: 006.743.391-00 

Endereço do promovente: Nome: WELLINGTON SILVA ROCHA Endereço: 

Rua DAS CEREJEIRAS, 2084, - DE 1644/1645 A 2129/2130, JARDIM 

PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-106 Endereço do promovido: Nome: 

ANDRADE & HEEMANN LTDA - EPP Endereço: Avenida Padre Antônio, 

2029, Centro, VERA - MT - CEP: 78880-000 Nome: MUNICIPIO DE TAPURAH 

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 88 ou 124, Centro, TAPURAH - MT - CEP: 

78573-000 Sinop, Terça-feira, 30 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011724-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/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))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011724-63.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EMERSON GOMES GARCIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO 

INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o recorrido para que 

apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 30 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013906-22.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013906-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EMERSON REIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO, eis que certificado sua tempestividade; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. INTIME-SE o 

recorrido para que apresente as CONTRARRAZÕES no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 30 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004714-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004714-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: C.M COMERCIO DE 

ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP REQUERIDO: S. A. DE JESUS & CIA LTDA - 

ME Vistos, etc. Da análise atenta dos autos verifico que a parte requerida 

não compareceu à audiência de conciliação, uma vez que infrutífera a 

tentativa de citação/intimação. Sendo assim, DETERMINO: I - DESIGNE-SE 

NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e 

pauta deste Juizado, após, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA de 

citação/intimação da parte requerida o qual deverá ser cumprida através 

de Oficial de Justiça, no endereço declinado em ID. 12045634, para 

comparecimento em audiência; II - Restando negativa a diligência, intime-se 

a parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito. III - Após, de tudo CERTIFICADO, concluso para 

deliberação. Sirva o presente como MANDANDO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 30 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004316-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KOCZINSKI ELETROTECNICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGUES CARPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004316-21.2017.8.11.0015. REQUERENTE: KOCZINSKI ELETROTECNICA 

LTDA - EPP REQUERIDO: DIEGO RODRIGUES CARPES 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, 30 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009603-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARIO SALLES VANNI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1009603-28.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 11/12/2018 13:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO CPF: 054.266.829-76, PAJE TRANSPORTES LTDA - ME 

CPF: 03.683.551/0001-95, FLAVIO DE PINHO MASIERO CPF: 

010.284.951-02, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO CPF: 025.453.891-61 

Endereço do promovente: Nome: PAJE TRANSPORTES LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA ABEL DAL'BOSCO, 4.330, LIC NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78551-043 ANTONIO MARIO SALLES VANNI CPF: 269.540.448-49 

Endereço do promovido: Nome: ANTONIO MARIO SALLES VANNI 

Endereço: RUA BARÃO DE CASTRO LIMA, 42, REAL PARQUE, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 05685-040 Sinop, Terça-feira, 30 de Outubro de 2018. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013551-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MAKARUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BALI OTICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013551-24.2016.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO MAKARUK 

REQUERIDO: BALI OTICAS LTDA - EPP 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, 21 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011075-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8011075-13.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 21/11/2018 13:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP CPF: 04.172.830/0001-57, CLEUSA TERESINHA 

HAUBERT CPF: 576.729.389-91, ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE 

CPF: 023.125.241-20 Endereço do promovente: Nome: SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP Endereço: Rua DOS CAJUEIROS, 

1040, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 49129-999 ROSANE MARIA 

DA SILVA CPF: 632.267.821-34 Endereço do promovido: Nome: ROSANE 

MARIA DA SILVA Endereço: Rua DAS AROEIRAS, 110, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-238 Sinop, Terça-feira, 30 de 

Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009135-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009135-98.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROOSEVELT ALBERTO 

PETRAZZINI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência;” Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL e MATERIAL proposta por 

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI em face de AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A. Em síntese, a parte Requerente alega que comprou 

bilhete de passagem aérea ida e volta, saída no dia 10 de maio 2016 e 

retorno no dia 20 de maio, destino Sinop/Curitiba, saindo às 08h10min com 

chegada prevista para 19h30min. Afirma que o voo foi cancelado sem 

previsão de embarque. No dia seguinte, ao retornar ao aeroporto de Sinop 

mais uma surpresa, o embarque que seria as 08h10min foi realizado as 

14h16mim do dia 11 de maio de 2016, e o requerente não entrou no vôo 

cedo pois teve que ‘ceder’ seu lugar para um piloto, namorada e sogra. 

Ressai dos autos que a parte Requerida, apesar de devidamente citada, 

por carta com aviso de recebimento, conforme evento n. 27 não 

compareceu à audiência de conciliação, conforme verifica-se do termo 

anexo ao evento n. 28 Pois bem, referida citação e intimação foi obedecido 

o disposto no artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 

18. A citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento 

em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, 

mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente 

identificado; Ou, conforme Enunciado 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor” Assim não comparecendo a 

parte Requerida a audiência de conciliação, bem como aliado ao fato de 

que esta não apresentou defesa, é imperiosa a aplicação da revelia 

prevista nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Desta 

forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida nos termos do art. 20 da 

Lei 9.099/95. Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no 

sentido de que houve falha na prestação de serviços da Reclamada, 

considerando que, o voo do Reclamante foi cancelado, não sendo 

disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da 

forma como contratada. O cancelamento de voo que sujeita o consumidor 

a atraso prolongado, sem dúvida alguma configura falha na prestação de 

serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito de personalidade. 

Imperioso registrar que o contrato de transporte não é, e não pode ser 

considerado um contrato de risco, haja vista que a companhia aérea, ao 

vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro 

ao destino, no dia e hora avençados, sendo que eventuais problemas 

enfrentados pela companhia são de sua exclusiva responsabilidade e 

absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que 

voos sejam cancelados, alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da 

companhia aérea, risco esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já 

ressaltado anteriormente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO 

CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO 

POR MAIS DE 5 HORAS – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - DEVERES 

ANEXOS DA EMPRESA AÉREA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

VALOR DA CONDENAÇÃO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA 

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ocorrência de atrasos no 

transporte aéreo de pessoas em função de necessidade de manutenção 

não programada da aeronave, não exonera a empresa de fornecer 

informações corretas e tratamento digno aos seus passageiros, 

permitindo que possam tomar as medidas mais adequadas, como 

desmarcar compromissos ou optar por outra forma de transporte visto que 

o risco da atividade deve ser assumido pela transportadora. 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”. O valor do dano moral deve 

atender ao aspecto compensatório, mitigando o mal moral, os transtornos 

causados a vítima, levando-se em conta as circunstâncias em que 

ocorreu o evento, a solução dada pela empresa aérea ao problema e as 

suas consequências na vida da apelante. (Ap 157679/2014, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 12/05/2015) Assim, caracterizado está o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 
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desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do 

CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PROCEDENTE dos pedidos 

contidos na petição inicial para CONDENAR a reclamada ao pagamento o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao autor, a título de indenização por 

danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais 

de 1% ao mês a partir da citação. 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 SINOP, 

28 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1004126-24.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANITA SILVA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Certifique-se quanto ao trânsito em 

julgado da sentença. II – Se positiva a certidão, em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE a executada para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. VI - 

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, 9 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010467-83.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIZ BORTOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RIO MOVEIS) 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003925-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARCOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1003925-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILSON MARCOS CORREA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003208-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CAMILO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO(A))

CELSO RODRIGUES SALES OAB - MT0016632A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010849-76.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ALVES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PETRI OAB - MT0014317A (ADVOGADO(A))

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004022-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HOLEANS BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 469 de 537



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004022-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: HOLEANS BORGES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III – 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010690-12.2009.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA MARLI CORREIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004118-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1004118-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO ROSAL REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 22 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011079-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIDE PIZE (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012272-71.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS SAMPAIO NETTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012149-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

SIMONE ANASTACIA SGANDERLA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013144-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR HOFFMANN NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JOEL NUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1000191-73.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/11/2018 13:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

CPF: 345.208.991-68, JOEL NUNES DE FRANCA CPF: 610.731.139-49 

Endereço do promovente: Nome: JOEL NUNES DE FRANCA Endereço: 

ESTRADA AMÉLIA, LOTE 01, - DE 801/802 AO FIM, COMUNIDADE BETEL, 

SINOP - MT - CEP: 78553-384 Endereço do promovido: Nome: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Endereço: CITIBANK S.A., 1111, Avenida Paulista, n 1111, 2 Andar, Bairro 

Bela V, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Sinop, 

Terça-feira, 30 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1001017-02.2018.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 22/11/2018 14:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SAMIA ROBERTA SILVA 

PRADELA CPF: 910.692.111-68, JOSE DA SILVA ARAUJO JUNIOR CPF: 

006.067.539-07 Endereço do promovente: Nome: JOSE DA SILVA 

ARAUJO JUNIOR Endereço: RUA BENEDITO AMÉRICO, 144, JARDIM 

ITÁLIA I, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Endereço do promovido: Nome: 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Endereço: Rodovia SP 340, S/N, KM 128,7, Tanquinho, JAGUARIÚNA - SP - 

CEP: 13820-000 Sinop, Terça-feira, 30 de Outubro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011128-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERT BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011128-91.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME EXECUTADO: HUMBERT BARBOSA DA SILVA Vistos, etc. I – 

DEFIRO a petição retro, ao passo que DETERMINO/ AUTORIZO a 

expedição de CERTIDÃO DE DÍVIDA, pela Secretaria da Vara, caso seja 

requerido pela exequente. II – INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar no feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 27 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010640-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIS DAGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERENE LUCIA HOLZ DEVES OAB - RS67216 (ADVOGADO(A))

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010640-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR LUIS DAGHETTI 

REQUERIDO: CASCA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME Vistos, etc. 

INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL juntando o comprovante de residência em seu nome, nos termos 

da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro 

documento hábil à comprovação da residência (por exemplo, contrato de 

aluguel), uma vez que a comprovação da residência é essencial à 

aferição de competência do Juízo. Com o aporte, concluso para 

recebimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010575-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA GRACIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jânio Vieira da Silva OAB - PA22785 (ADVOGADO(A))

LUCIELLY DA SILVA TERENCIO OAB - MT25192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010575-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EMILIA GRACIA PEREIRA 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Vistos, etc. INTIME-SE a autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDE A INICIAL juntando o comprovante de residência em seu 

nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo, bem como junte ainda 

extrato de consulta ATUALIZADO que demonstre que seu nome 

encontra-se negativado; Com o aporte, concluso para recebimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 30 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013303-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013303-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE GOIS 

REQUERIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., 

LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Defiro o postulado de Mov. 16071808. 

Ante o exposto, considerando a REVOGAÇÃO do Provimento 68, de 3 de 

maio de 2018, do Corregedor Nacional da Justiça, determino a imediata 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, isto em favor do exequente, eis que não há mais 

necessidade de intimação da parte executada para impugnar a decisão 

que deliberou sobre o levantamento de quantias depositadas/bloqueadas 

nos autos. Ex positis, sem maiores delongas, para SANAR a SENTENÇA 

proferida em Id. 14274911 , onde lê-se o contrário, leia-se, agora, nos 

termos deste dispositivo o seguinte: ““Ex positis”, DECLARO EXTINTA A 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do(a) exequente.”. No 

mais, mantenho os demais termos da sentença de ID. 14274911. Após a 

expedição do ALVARÁ JUDICIAL, determino o ARQUIVAMENTO dos autos 

com as baixas e anotações estilares. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providencias. SINOP, 30 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004900-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISO BOM CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI MERI PASA 00801591171 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004900-88.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PISO BOM CONCRETO 

USINADO LTDA - ME REQUERIDO: LUCI MERI PASA 00801591171 Vistos 

etc. Da análise dos autos, verifico que o executado, requer o 

parcelamento do montante objeto da presente execução de sentença. 

Instada a se manifestar a exequente demostra concordância ao 

parcelamento do débito remanescente, pugnando pela expedição do 

competente alvará para levantamento do valor depositado em conta 

judicial, Id. 12060252. Pois bem, o pedido de parcelamento do débito 

exequendo fora realizado nos moldes do artigo 916 do Novo Código de 

Processo Civil, sendo que, antes de qualquer outra digressão jurídica 

ressalto que este juízo comunga do entendimento que emana do E. 

Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, temos como possível o 

parcelamento, desde que, atendidos alguns requisitos, consoante julgado 

que abaixo colaciono: PROCESSO CIVIL.  RECURSO 

ESPECIAL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO VALOR 

EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 745-A DO CPC. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. ART. 475-R DO CPC. 

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. HIPÓTESE DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO 

DÉBITO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, § 4º, DO 

CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO ANTE O 

CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO VEICULADA NA 

SENTENÇA. PRINCÍPIO DANON REFORMATIO IN PEJUS.VIOLAÇÃO DOS 

ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.1. A violação aos 

arts. 165, 458 e 535 do CPC não foi configurada, uma vez que o Tribunal 

de origem, embora sucintamente, pronunciou-se de forma clara e 

suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado 

não está impelido a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, 

se os fundamentos utilizados foram suficientes para embasar a decisão. 

2. A efetividade do processo como instrumento de tutela de direitos é o 

principal desiderato das reformas processuais engendradas pelas Leis 

11.232?2005 e 11.382?2006. O art. 475-R do CPC expressamente prevê a 

aplicação subsidiária das normas que regem o processo de execução de 

título extrajudicial, naquilo que não contrariar o regramento do cumprimento 

de sentença, sendo certa a inexistência de óbice relativo à natureza do 

título judicial que impossibilite a aplicação da norma em comento, nem 

mesmo incompatibilidade legal. Portanto, o parcelamento da dívida pode ser 

requerido também na fase de cumprimento da sentença, dentro do prazo 

de 15 dias previsto no art. 475-J,caput, do CPC. 3. Não obstante, o 

parcelamento da dívida não é direito potestativo do devedor, cabendo ao 

credor impugná-lo, desde que apresente motivo justo e de forma 

fundamentada, sendo certo que o juiz poderá deferir o parcelamento se 

verificar atitude abusiva do exequente, uma vez que tal proposta é-lhe 

bastante vantajosa, a partir do momento em que poderá levantar 

imediatamente o depósito relativo aos 30% do valor exequendo e, ainda, 

em caso de inadimplemento, executar a diferença, haja vista que as 

parcelas subsequentes são automaticamente antecipadas e é inexistente 

a possibilidade de impugnação pelo devedor, nos termos dos §§ 2º e 3º do 

art. 745-A. 4. Caracterizado o parcelamento como técnica de cumprimento 

espontâneo da obrigação fixada na sentença e fruto do exercício de 

faculdade legal, descabe a incidência da multa calcada no inadimplemento 

(art. 475-J do CPC), sendo certo que o indeferimento do pedido pelo juiz 

rende ensejo à incidência da penalidade,uma vez configurado o 

inadimplemento da obrigação, ainda que o pedido tenha sido instruído com 

o comprovante do depósito, devendo prosseguir a execução pelo valor 

remanescente. 5. No caso sob exame, a despeito da manifestação de 

recusa do recorrente (fl. 219), o Juízo deferiu o pedido de parcelamento 

ante a sua tempestividade e a efetuação do depósito de 30%, inclusive 

consignando o adimplemento total da dívida (fl. 267), ressoando 

inequívoco o descabimento da multa pleiteada. 6. A Corte Especial, por 

ocasião do julgamento do REsp 1.028.855?SC, sedimentou o entendimento 

de que, na fase de cumprimento de sentença, havendo o adimplemento 

espontâneo do devedor no prazo fixado no art. 475-J do CPC, não são 

devidos honorários advocatícios, uma vez desnecessária a prática de 

quaisquer atos tendentes à satisfação forçada do julgado. No caso 

concreto, porém, conquanto tenha-se caracterizado o cumprimento 

espontâneo da dívida, o Tribunal condenou a recorrida ao pagamento de 

honorários advocatícios, o que, em face de recurso exclusivo do 

exequente, não pode ser ser afastado sob pena dereformatio in pejus.7. 

Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.264.272 ? RJ) 

(2010?0039413-9). Posto isso, em comunhão com os requisitos 

norteadores do pedido executado, consoante entendimento que emana do 

C. STJ, vejo por bem, DEFERIR o pedido de parcelamento do débito 

exequendo, nos moldes do artigo 916 do NCPC. Fica desde já autorizado o 

levantamento, através de ALVARÁ JUDICIAL em favor da exequente, do 

montante relativo aos 30% do valor da presente execução. (depositado 

em conta judicial, Id. 12060252). INTIME-SE a parte executada para adimplir 

o remanescente em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, conforme 

declinado em Id 12060129. Transcorrido o prazo do parcelamento, fica 

desde já intimada às partes para manifestar requerendo a extinção da 

presente demanda. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊCIAS. SINOP, 30 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CLECI MANN GROSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001294-52.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA CLECI MANN GROSS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que 

em Id 14591655 a apelante/Requerente, requereu a DESISTÊNCIA do 

RECURSO INOMINADO interposto pela mesma. Assim, resta clara a 

desistência do apelante, conforme estabelece o artigo 998 do Código de 

Processo Civil. Com efeito, CERTIFIQUE se houve o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos e, após, concluso para análise do pedido de 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL. Cumpra-se. Intime-se. Às providências. 

SINOP, 30 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010629-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010629-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ITAMAR RIBEIRO DOS REIS 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, 

etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários a comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o 

requerente que, ao tentar realizar compras no comércio local, foi 

surpreendido com a negativação realizada pela demandada. Verbera que 

não possui nenhum contrato ou realizou a compra de qualquer produto 

com a parte Ré. Pugna pela antecipação da tutela, para que seja excluída 

a negativação de seus dados, ao argumento de que o débito é indevido. 

Pois bem. Da análise da exposição fática, verifico que o autor merece o 

deferimento da medida liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova 

negativa, como é o caso dos autos, uma vez que o requerente alega que 

não tem qualquer relação jurídica com a requerida, não havendo débito 

que justifique a negativação. É nesse sentido a decisão referente ao 

Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 03/03/2010, Data da 

publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa segue transcrita: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - 

PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte ingressado com 

ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). No mesmo 

sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) A 

jurisprudência pátria tem pontificado como flagrantemente abusivo o 

lançamento dos dados cadastrais de consumidor nos cadastros e 

registros da SERASA e SPC, quando o débito encontra-se em discussão 

judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é 

inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, não se podendo de 

antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado como meio coativo e 

que gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente 

na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que o débito encontra-se 

em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada 

e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, e defiro a liminar. 1.Sendo assim, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a 

tutela especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome do autor dos 

cadastros de proteção ao crédito, INTIME-SE a requerida para que cumpra, 

no prazo de 05 (cinco) dias, presente decisão e ainda, ABSTENHA-SE de 

novamente negativar o nome do reclamante até ulterior deliberação deste 

juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas (SCPC), solicitando 

o cumprimento da presente decisão. 3. Considerando a verossimilhança 

da alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, 

cite-se a reclamada para comparecimento em audiência de conciliação já 

designada, oportunidade em que poderão oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros 

os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. SINOP, 30 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007000-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007000-16.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME EXECUTADO: EMERSON MARIA Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

acostado nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos, 

constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os quais 

não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo 

firmado entre as partes, para que produza os seus efeitos jurídicos e 

legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de 

Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Proceda-se com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se. SINOP, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011370-84.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA FINGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011370-84.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: A.A COMERCIO DE VIDROS 

LTDA - ME EXECUTADO: ANA CRISTINA FINGER Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo acostado nos autos. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos, constato que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Com efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 

9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da 

Lei 9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das partes 

da sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do 

FONAJE. Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja 
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necessário. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TAVARES KALCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANO DE CAMARGO OAB - RJ165569 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE OAB - SP77963 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP0091311A (ADVOGADO(A))

RICARDO MAFFEIS MARTINS OAB - SP151161 (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

FABIANA YUMI MARUMO OAB - SP235534 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CESAR TERRA TEIXEIRA OAB - SP178186 (ADVOGADO(A))

ANA WANG HSIAO YUN BELCHIOR OAB - SP257196 (ADVOGADO(A))

MARCELO BRITO RODRIGUES OAB - SP185795 (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES OAB - SP257092 

(ADVOGADO(A))

YUN KI LEE OAB - SP131693 (ADVOGADO(A))

ARMANDO CAETANO FERNANDES ALMEIDA JUNIOR OAB - SP200142 

(ADVOGADO(A))

ALINE MOREIRA DA COSTA OAB - SP201329 (ADVOGADO(A))

AFONSO CELSO FARIA DE TOLEDO OAB - SP231528 (ADVOGADO(A))

TAE YOUNG CHO OAB - SP174059 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000209-65.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO TAVARES KALCH 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

12255387 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em 

favor da parte Requerente para levantamento do valor indicado no id nº 

12255387. Determino ainda a imediata expedição da certidão de 02 (duas) 

URH, honorários da advogada dativa, determinados na sentença/fase de 

conhecimento, id: 11620615. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011857-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XILZNE CECILIA DE SOUZA MINOHALA KATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011857-08.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: XILZNE CECILIA DE SOUZA 

MINOHALA KATO Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que as 

partes resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo acostado nos autos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Da análise atenta dos autos, constato que referido acordo fora pactuado 

em termos contra os quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO 

por sentença o acordo firmado entre as partes, para que produza os seus 

efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, 

do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias, expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. 

Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 30 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER RODRIGO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001319-02.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXSANDER RODRIGO 

FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que ante a 

inércia da executada em proceder com o pagamento voluntário da 

condenação, fora penhorado, via BACENJUD, valores em contas 

bancárias da executada (mov. nº 15323899). Devidamente intimada da 

constrição realizada a parte executada se manteve inerte, consoante 

certidão de mov. n.º 16122746 . Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para levantamento 

do valor indicado no id nº 15323899. 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. Cumpra-se, servindo presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias. SINOP, 30 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002421-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARY ANDREA ALVES JURUMENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY ANDREA ALVES JURUMENHA OAB - PR55796 (ADVOGADO(A))

KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI OAB - MT24937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002421-25.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARY ANDREA ALVES 

JURUMENHA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

15809053 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 
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imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em 

favor da parte Requerente para levantamento do valor indicado no id nº 

15809053. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSIELI ALINE VIEIRA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001652-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JAKSIELI ALINE VIEIRA 

BENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 15596580 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte EXEQUENTE para 

levantamento do valor indicado no id nº 15596580. Quanto ao SALDO 

REMANESCENTE (Mov. 10879998), determino a sua liberação em favor da 

parte EXECUTADA, isto através da expedição do ALVARÁ JUDICIAL, uma 

vez que referida quantia trata-se de valor pago em excesso pela 

promovida. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETTE MARCILIO (REQUERENTE)

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):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000273-75.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO DONIZETTE 

MARCILIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o 

executado procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de mov. n.º 13205908 dos autos. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para levantamento 

do valor indicado no id nº 13205908. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DORIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000483-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALEX DORIA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

16068626 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em 

favor da parte Requerente para levantamento do valor indicado no id nº 

16068626. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 30 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 323124 Nr: 5020-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON EMIDIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA LINO SERRA 

TEIXEIRA - OAB:23.145-MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advgoado para 

que no legal apresentar memoriais finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 170172 Nr: 5230-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALISSON DE ALMEIDA SILVA, Cpf: 

80950922153, Rg: 1651049-6, Filiação: Altair Costa da Silva e Maria 

Aparecida de Almeida Silva, data de nascimento: 18/07/1978, brasileiro(a), 
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natural de Pedro Leopoldino-MG, convivente, operad. de caldeira/ pintor, 

Telefone 9900-2504. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o indiciado para que, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, compareça à Secretaria da 1ª Vara Criminal para informar os dados 

de sua conta bancária para transferência do valor pago a título de fiança 

nos autos, sob pena de não comparecendo não mais poder levantar o 

referido valor.

Despacho/Decisão: Vistos,Considerando que a sentença de fl. 28/29 

deixou de dar destinação ao objeto apreendido nos autos, descrito à fl. 48, 

bem como a fiança prestada à fl.13, chamo o feito a ordem para sanar 

referida irregularidade. No presente caso, tendo em vista que a sentença 

de fls. 28/29 extinguiu a punibilidade do acusado em razão do 

reconhecimento do instituto da decadência, bem como a atipicidade da 

prática em tese do crime de ameaça, determino a devolução, ao réu, do 

valor pago a título de fiança, nos termos do artigo 337, do Código de 

Processo Penal.Outrossim, quanto ao objeto apreendido à fl. 27, 

consistente em 01 (uma) faca tipo peixeira de cabo amarelo, levando-se 

em consideração a espécie da sentença prolatada, bem como a ausência 

de interesse do acusado em reaver este bem, determino a sua 

destruição.No mais, permanece a sentença tal como lançada.P. I. C.

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, TALITA LEITE 

CECCONELLO, digitei.

Sinop, 30 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 325780 Nr: 6867-54.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FUCHTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, DE QUE O RÉU ROGÉRIO FUCHTER DOS SANTOS, 

DECLAROU QUE O sr. ADVOGADO NÉVIO PEGORARO, ESTARÁ 

RESPRESENTANDO O MESMO, EM SUA DEFESA, DENTRO DE TODOS OS 

DETERMINADOS PRAZOS ESTIPULADOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 315242 Nr: 17793-31.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETT GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:OAB/MT 18157

 Ação Penal - Código Apolo 315242

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 71/82, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 

2019, às 14 horas .

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e seus advogados.

Intimem-se a vítima, na pessoa do seu representante legal, e as 

testemunhas, devendo constar nos mandados que deverão trazer os 

seus documentos pessoais no dia da audiência acima aprazada.

Indefiro, por ora, o requerimento de realização de exame psicossocial, 

pois referida providência não possui o condão pretendido pela defesa, no 

sentido de “atestar ou não a culpa do acusado”.

Indefiro, ainda, o pleito constante no item “III”, à fl. 82, pois a defesa não 

comprovou a impossibilidade de obtê-los por seus próprios meios, bem 

como

 por não vislumbrar a necessidade deles para a elucidação e a busca da 

verdade real em relação ao fato apurado neste feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 29 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 336730 Nr: 13911-27.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA ALVARENGA STEFFENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIETA SANTOS 

ZALEVSKI - OAB:OAB/MT-24.152, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:OAB/MT.12292

 Código Apolo 336730 – Lei Maria da Penha (L. 11.340/06)

Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de Urgência

Vistos.

Diante das petições de fls. 51/52 e 58/60 e documentos de fls. 53/57 e 61, 

intime-se a requerente, pessoalmente, para que se manifeste quanto ao 

interesse na manutenção das medidas protetivas deferidas às fls. 39/41, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que em caso positivo, deverá 

descrever circunstancialmente as razões para a manutenção delas, sob 

pena de revogação das medidas, devendo o Sr. Gestor encaminhar com o 

mandado cópia das fls. 54/57.

Transcorrido o prazo sem o comparecimento da requerente ou havendo a 

informação de desistência das medidas protetivas, dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestação, fazendo-me, na sequência, 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 26 de outubro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 196382 Nr: 18124-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ABILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719

 Vistos etc. 1) Acolho o pedido subsidiariamente feito pelo Promotor de 

Justiça e acompanhado pelo Advogado, convertendo a atual fase do 

incidente em diligencia, para o fim de ouvir os agentes penitenciários 

Reginaldo Bolito, Josiel Vieira Campos, e o então carregado da Prefeitura 

Edilson Aninceto Rocha, bem como os reeducandos Antonio Edigelson 

Lima da Souza e Claudemir Salustriano da Silva, devendo aqueles serem 

intimados e estes requisitados junto a direção da Penitenciaria, para que 

compareçam à audiência que fica marcada para o dia 12 de novembro de 

2018 às 16h30min e 2) Saíram intimados, o reeducando, o Advogado e o 

Promotor de Justiça. Nada mais havendo para constar, determinou o MM. 

Juiz o encerramento da presente Ata de Audiência, a qual foi por mim 

____________ (Pablo Augusto Oss, Assistente digitador designado para 

os trabalhos de audiência) digitada, a qual vai devidamente lida e assinada 

pelos presentes.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 291546 Nr: 3258-97.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14.783/MT

 Segundo consta dos autos, em 01.10.2018 (f. 295), a ré Silvana Pereira 

Nascimento interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida 

em 28.8.2018 (fls. 276/284).

Por ora, observe-se e cumpra-se o disposto no artigo 983, § 6º, da 

CNGCGJ/MT.

Após, considerando que a apelante, bem como o Ministério Público, já 

apresentaram suas respectivas razões (fls. 296/303 e fls. 306/326), 

remetam-se os autos ao e.TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 323969 Nr: 5598-77.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SANTOS, TCHARLES HENRIQUE 

RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211, TATIARA PAES REIS - OAB:24.053/O

 CERTIFICO, nesta data, considerando que os réus manifestaram o desejo 

de recorrer fls. 190 e 194, INTIMO os advogados para, no prazo, 

manifestarem, bem como os Embargos de Declaração, tempestivos, 

REITERO a INTIMAÇÃO aos advogados dos réus para no prazo legal 

manifestarem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 294206 Nr: 4837-80.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIKYS ANDRÉ FERREIRA DEONEL, 

ALESSANDRA BARROS MACHADO, LUCAS DE OLIVEIRA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON FUSTINONI - 

OAB:23.162/O, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - OAB:6908-A, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Reporto-me à sentença proferida em 15.3.2018 (fls. 376/386) pelo Juízo 

da 1ª Vara Criminal Local, que determinou a restituição dos objetos 

apreendidos “em cartório no prazo de 90 (noventa) dias, desde que 

comprovada sua propriedade legal” e, caso decorrido este prazo, fossem 

os objetos “destruídos” [sic].

Não obstante, os eventuais interessados não lograram êxito em 

comprovar a propriedade e origem lícita de 02 (dois) aparelhos celulares 

danificados, marca “samsung”, e 01 (uma) corrente, cor amarela (f. 437), 

conforme certidão lavrada pela escrivã em 28.9.2018 (f. 439).

Diante disso, não tendo os interessados comprovado a propriedade dos 

objetos apreendidos, determino sejam doados para o Conselho da 

comunidade de Sinop/MT, CNPJ 09.373.949/0001-01.

Após, arquivem-se, conforme já determinado em 31.8.2018 (f. 436).

Cumpra-se.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Edital

PORTARIA N.º 217/2018/RH - ESTABELECER a escala dos Oficiais de 

Justiça desta Comarca que deverão permanecer à disposição do 

Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito - Presidente do egrégio Tribunal do 

Júri doutor MURILO MOURA MESQUITA, no mês de NOVEMBRO de 2018, 

nos dias e horários, a saber:

* O Edital n° 217/2018/RH completo, 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004953-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1004953-11.2017.8.11.0002; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[BEM DE FAMÍLIA]; Certifico 

que diante da Manifestação do d. Parquet, intimo a parte autora a fim de 

que junte aos autos o Termo de Acordo Extrajudicial devidamente 

assinado pela representante das menores e pelo Executado, no prazo 

legal SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004720-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. A. J. (REQUERIDO)

K. H. L. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Vistos. JOANA FLÁVIA LESCANO REVELLES, devidamente qualificada, 

ingressou com ação de substituição de guarda com pedido de tutela de 

urgência em face de FÁTIMA LESCANO ANASTÁCIO JACINTO, também 

identificado. Em audiência as partes entabularam acordo, com anuência do 

representante do Ministério Público (evento n.º 15516118). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. HOMOLOGO, nos termos do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, o acordo tal qual o entabulado 

(evento n.º 15516118) e declaro, por consequência, extinto o presente 

feito. Expeça-se o termo de guarda unilateral. Notifique-se o representante 

do Ministério Público. Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, 

razão pela qual, isento as partes de custas e honorários. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, adotando-se as cautelas e anotações de praxe. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009647-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS DAOLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUCHESI RIBEIRO OAB - SP380899 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DAOLIO FILHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Vistos. MARTA MARTINS DAOLIO, pretende a interdição de seu pai 

PEDRO DAOLIO FILHO, alegando em suma, que este é idoso e totalmente 

dependente da ajuda de terceiros; que não sabe informar o CID da doença 

de seu pai, pois este se recusa a consultar um médico. Requer a tutela de 

urgência para declarar a interdição provisória do interditando, bem como 

nomear como curador a requerente e ainda para este juízo emitir laudo 

médico sobre a saúde do interditando. É a síntese. FUNDAMENTO E 

DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE. A alegada incapacidade sofrida pelo 

interditando e sua impossibilidade de gerir os próprios negócios, não 
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restou devidamente comprovada pela documentação apresentada pelo 

requerente. Ressalte-se que a ausência de laudos médicos que atestem a 

incapacidade do interditando é circunstância que fatalmente levará ao 

indeferimento da tutela de interdição provisória, já que é documento 

indispensável à curatela. Ademais, a alegação de que o requerido se 

recusa a sair de casa para se submeter à consulta, não é suficiente para 

a obtenção da tutela pretendida, já que o Sistema Único de Saúde 

disponibiliza médicos nos postos de saúde para atendimento domiciliar, 

bastando a requerente fazer tal solicitação no posto de saúde mais 

próximo à sua residência. Assim, não há elementos suficientes para o 

deferimento das tutelas pretendidas, pelo que decido: I- indefiro o pedido 

de tutela de urgência, tendo em vista que, em juízo de cognição sumária, 

não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do 

CPC; II- Designo o dia 06/03/2019, às 14:30 horas para a realização da 

audiência de interrogatório. III- CITE-SE o interditando, para que tome 

ciência da data designada, em conformidade com o artigo 751 do Código 

de Processo Civil. IV- Após a audiência de interrogatório, poderá a 

interditando, impugnar o pedido, no prazo de quinze dias, contados da 

audiência. V- Notifique-se o Ministério Público. VI- INTIME-SE. VII- 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008363-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER JOSE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUARA RAYLLINE RODRIGUES OAB - 017.755.031-78 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADRIANA DE FATIMA GONCALVES ROCHA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ANA CAROLINA GRAZIANI CARDOSO MOUTINHO (TESTEMUNHA)

VALDINETE DA SILVA XAVIER E SILVA (TESTEMUNHA)

 

Vistos. I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização 

do processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. II- 

Fixo como pontos controvertidos o legítimo interesse da menor CINTHYA 

GABRIELLI FERREIRA, bem como o quantum necessário ao seu sustento, 

aliado à possibilidade do alimentante. III- Diante da natureza da 

controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (CPC, ARTIGO 357, §4º). IV- Por fim, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/12/2018, às 

15:30 horas (Horário Oficial de MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas porventura indicadas e as que vierem a ser arroladas. V- 

Desde já fica(m) o(s) advogado(s) da(s) parte(s) cientificado(s) de que 

cabe a ele(s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele(s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, 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 (CPC, art. 

455, § 1º). VI- Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informar a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. VII- Expeça-se mandado para 

intimação das testemunhas que serão arroladas pela Defensoria Pública 

(CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO IV). VIII- Notifique-se o representante do 

Ministério Público. IX- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 400712 Nr: 11720-53.2015.811.0002

 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: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948/MT, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14247, MARIA DE 

LOUDES RIBEIRO \ OAB 11.646 - OAB:11646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 332918 Nr: 1585-16.2014.811.0002

 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: MMPV, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645, ERICK SOARES TELES - OAB:AOB/MT 16.548, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:MT 7.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO JONNY RANGEL MOSHAGE PARA 

DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM DO 

PRAZO LEGAL, EM 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 328753 Nr: 25052-58.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÓRIA PICCININ, MARIA AUXILIADORA DE 

MORAES, ANTONIO MINORELLO

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

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT, MOHAMAD RAHIM FARHAT - OAB:2.542 - MT, 

TATYANNE NEVES BALDUINO - OAB:10877

 Certifico que, em face da devolução da Carta Precatória sem 

cumprimento, por falta de pagamento da taxa judiciária e diligência do 

Oficial de Justiça, impulsiono os autos para INTIMAR O REQUERENTE A SE 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006231-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. P. S. (REQUERENTE)

N. D. A. P. S. R. (REQUERENTE)

N. D. A. P. S. (REQUERENTE)

G. D. A. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

1006231-13.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) intimar a parte autora atravé 

de seu advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra 

integralmente a determinação do despacho ID 14546324, sob pena de 

extinção. Várzea Grande/MT, 30 de outubro de 2018. Nercy Anchieta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 478 de 537



Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006634-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Número do Processo: 

1006634-79.2018.8.11.0002. Espécie: Exoneração de Alimentos. 

Requerente: Leugenio Oliveira Amancio. Requerido: Raphael Barbosa 

Amancio. Data e horário: sexta-feira, 28 de setembro de 2018, 13 horas e 

20 minutos. PRESENTES Conciliador(a): Ione Filomena dos Santos. 

Requerente: Leugenio Oliveira Amancio. Advogada: Isabelly Furtunato. 

AUSENTE Requerido: Raphael Barbosa Amancio. OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência com as formalidades legais, foi constatada a ausência da parte 

requerida, eis que a citação restou inexitosa (Id. 15044450). Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Ione Filomena dos Santos, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Ione Filomena dos 

Santos Conciliadora Leugenio Oliveira Amancio Isabelly Furtunato 

Requerente Advogada

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009392-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1009392-65.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da certidão que designou 

a audiência de ID 16225522. Várzea Grande/MT, 30 de outubro de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446165 Nr: 10038-29.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSS, CDPSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL DA SILVA SCHMIT, Rg: 

21584893, Filiação: Silvia Pedroza da Silva e Ismael Schimit, data de 

nascimento: 25/06/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

lavador de carros, Telefone 65 9322-0200. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência 

formulado às fls. 55, ratificado pelo Ministério Público às fls. 56. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. P. R .I.Revogo a decisão de fls. 27, que fixou a convivência paterna e 

pensão alimentícia.Isento de custas (fls. 19).Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 10 de 

Outubro de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Gabrielly Geier, 

digitei.

Várzea Grande, 29 de outubro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 434194 Nr: 3547-06.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDPS, JDSDP, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS, JDSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT19.689/MT, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLAUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.083, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - OAB:7260

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, 

tendo em vista a inexistência dos requisitos aptos a ensejar sua oposição 

e MANTENHO a sentença de fls. 156, por seus próprios fundamentos.P. R. 

I.Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações constantes da 

sentença, ao arquivo com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 29 de Outubro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 289330 Nr: 8872-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 Processo nº. 8872-98.2012.811.0002.

Código nº. 289330.

VISTOS etc.

O bem imóvel coube à mulher, que seria responsável pelo pagamento do 

financiamento, o que não ocorreu, uma vez que este continuou sendo 

descontado em folha de pagamento do esposo, motivo da ordem de 

desocupação, que, ao final, sequer foi cumprido, já que a mulher 

desocupou o imóvel.

Assim, acolho o pedido formulado (fls. 178) e determino o arquivamento do 

feito, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 29 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 501980 Nr: 14807-46.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDO, JECDO, JCDO, CC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.
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 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito da coerção 

pessoal.

Manifestação da parte exequente às fls. 30, pugnando pela desistência do 

feito, eis que o devedor efetuou o pagamento do débito alimentar, 

conforme comprovante anexo.

Assim sendo, diante do pagamento do débito devido, antes da citação do 

executado, não há que se prosseguir com o feito. Em consequência, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 210154 Nr: 5883-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVPSrpsmNDGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, PAULO ROGER ROSENO DIAS - OAB:19.802/O, 

yasmim de pinho novo - OAB:21335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dais manifeste sobre a justificativa juntada nos autos.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008874-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILEIA MIRANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ALVES SOUZA (RÉU)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1008874-41.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 28/09/2018 (Id 15632730), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 12 de Dezembro de 2018 às 15h30. Várzea Grande/MT, 30 de Outubro 

de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009707-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ OAB - MT8501/O (ADVOGADO(A))

MARILEUZA PEREIRA MONTEIRO OAB - 846.360.761-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009707-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): NALINY MONTEIRO RAMOS 

REPRESENTANTE: MARILEUZA PEREIRA MONTEIRO RÉU: GILSON RAMOS 

DOS SANTOS Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça, com escoro 

no art. 189, II, do CPC/2015. Intime-se a parte autora, para em 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, emendar a 

inicial, retificando a procuração outorgada por MARILEUZA PEREIRA 

MONTEIRO (arts. 18, 105 e ss do CPC/2015), fazendo constar como 

mandatária a filha, representada pela genitora, sob pena de indeferimento 

da inicial. Atendida a determinação supra, concluso. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009742-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. P. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - MT0003112A 

(ADVOGADO(A))

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT0019816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009742-19.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ISABEL CRISTINA PEREIRA 

BORGES RÉU: ISMAEL CUSTODIO CABRAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Reconhecimento e Dissolução de União Estável C/C Partilha de Bens, 

Fixação dos Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas e Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência que ISABEL CRISTINA PEREIRA BORGES e 

JOAQUIM PEREIRA BORGES CABRAL, representado por sua genitora Sra. 

ISABEL CRISTINA PEREIRA BORGES, movem em face de ISMAEL 

CUSTODIO CABRAL, todos devidamente qualificados. Após detida análise 

dos autos, constatei que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC/2015. Explico. Para o 

reconhecimento da união estável há necessidade de se comprovar a 

inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, do CC). 

Portanto, determino que a parte autora proceda a emenda à inicial, 

sanando as irregularidades mencionadas, acostando aos autos a cópia da 

certidão de nascimento da Sra. ISABEL CRISTINA PEREIRA BORGES ou de 

casamento – caso já tenha sido casada anteriormente – com averbação 

de divórcio, apresentando, destarte, declarações firmadas por 3 (três) 

testemunhas que atestem a convivência do casal e o respectivo período. 

Assinalo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento das 

diligências supramencionadas, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015, sob pena de indeferimento. Decorrido o termo, volva-me 

concluso. Intime-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008304-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. M. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

 

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 

1008304-55.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 24/09/2018 (Id.15496122), autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de Novembro de 2018 às14h30. Várzea Grande, 25 de 

Setembro 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008304-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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G. S. D. M. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO(A))

 

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 

1008304-55.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 24/09/2018 (Id.15496122), autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de Novembro de 2018 às14h30. Várzea Grande, 25 de 

Setembro 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004662-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE LEITE DA CUNHA (REQUERENTE)

JUCILENE AUXILIADORA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004662-45.2016.8.11.0002. REQUERENTE: JUCILENE AUXILIADORA DO 

NASCIMENTO, VALDIRENE LEITE DA CUNHA INTERESSADO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Acolho a competência declinada e 

recebo o feito no estado em que se encontra. Trata-se de requerimento 

para expedição de Alvará Judicial nos termos da Lei 6.858/80, proposto 

por YASMIM VITÓRIA LEITE DO CARMO, assistida por sua genitora Sra. 

VALDIRENE LEITE DA CUNHA; YRIS GABRIELLY LEITE DO CARMO, 

representada por sua genitora Sra. VALDIRENE LEITE DA CUNHA; e 

VINICIUS NASCIMENTO DO CARMO, assistido por sua genitora Sra. 

JUCILENE AUXILIADORA DO NASCIMENTO, para levantamento dos valores 

deixados em uma conta junto à Caixa Econômica Federal, da qual o de 

cujus RICARDO AUGUSTO DO CARMO era titular. Denota-se dos autos 

que após regular marcha processual, os requerentes YASMIM VITÓRIA 

LEITE DO CARMO e VINICIUS NASCIMENTO DO CARMO atingiram a 

maioridade civil, não existindo mais razões para serem assistidos em juízo, 

pois patente a capacidade postulatória. Assim, determino a intimação 

pessoal da parte autora para regularizar a representação processual. 

Ademais, intime-se a parte autora para, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC/2015, emendar a inicial, retificando a procuração outorgada 

por VALDIRENE LEITE DA CUNHA (arts. 18, 105 e ss do CPC/2015), 

fazendo constar como mandatária a menor YRIS GABRIELLY LEITE DO 

CARMO, representada pela genitora, sob pena de indeferimento da inicial. 

Outrossim, depreende-se dos autos através da certidão de óbito acostada 

no id n. 3705156– pág. 2, indicativos de que o de cujus deixou bens a 

inventariar, o que por certo inviabiliza a pretensão trazida alhures, face há 

vedação contida no art. 2.º da Lei 8.858/80. Destarte, DETERMINO que os 

requerentes procedam à emenda à inicial, nos termos do art. 321, do 

CPC/2015, trazendo aos autos, cópia da Certidão Negativa da Inexistência 

de Bens em nome do de cujus, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprir as determinações 

acima, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o art. 321 do CPC. 

Cumprida a emenda a inicial, oficie 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 o ofício com cópia dos documentos do de cujus 

contidos na inicial, para subsidiar as informações solicitadas. Intime-se. 

Oficie-se. Com aporte aos autos, tendo em vista que nos autos subsiste 

interesse de incapaz (Art. 178, II, do CPC/2015), colha-se manifestação do 

representante do Ministério Público e, após, concluso para a viabilidade do 

julgamento. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004172-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA NATTALY DO NASCIMENTO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 16051442 de 

19/10/2018 do (a) oficial de justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436079 Nr: 4699-89.2016.811.0002

 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: LIDIANE MAGALHÃES DE AZEVEDO FRANÇA

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

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

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 383995 Nr: 1414-25.2015.811.0002

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANCE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA VALADARES JORDÃO LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO FONTES 

MAYA FERREIRA - OAB:RJ 100618

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso interposto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 99355 Nr: 8885-10.2006.811.0002

 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: ALIMENTOS FLAMBOYANT INDUSTRIA E EXPOSTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SOL A SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a advogada Ludimila Rodrigues, 

OAB/MT 12.503 a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o 

prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do 

Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca 

e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos 
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autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 70079 Nr: 1773-44.1993.811.0002

 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: FRANCISCO ZANELLA, ELZA ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS FLAMBOYANT INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a advogada Ludimila Rodrigues, 

OAB/MT 12.503 a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o 

prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do 

Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca 

e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos 

autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 8179 Nr: 13366-65.1996.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS FLAMBOYANT INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ZANELLA, ELZA ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:MT 

14.465-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR LUIZ ZANELLA - 

OAB:8721/SC

 CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a advogada Ludimila Rodrigues, 

OAB/MT 12.503 a DEVOLVER os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, com base no art. 218, § 2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o 

prazo legal, sob pena de incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do 

Código de Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca 

e Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos 

autos conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 287661 Nr: 7015-17.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO. - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo n.º 7015-17.2012.811.0002. Código:287661

Vistos...

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por JOSÉ MARIA DE CAMPOS em 

desfavor de JOÃO DE OLIVIERA.

A requerida informa a realização de acordo extrajudicial conforme fls. 63.

Desta forma intime se o requerente pessoalmente bem como a Defensoria 

Pública, para que querendo manifestem se acerca do petitório de fls. 63.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação, certifique-se e após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 346079 Nr: 12669-14.2014.811.0002

 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: JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMA, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL NUNES DE SOUZA - 

OAB:17633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12669-14/2014. (Cód. 346079)

Vistos...

Por verificar que mesmo depois de citado e intimado o réu não apresentou 

contestação, DECRETO SUA REVELIA, nos termos do art. 344 do CPC.

Não verificando de plano a existência de provas suficientes nos autos, à 

autora para, nos termos do art. 348 do CPC, especificar outras provas que 

pretenda produzir.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 18 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437881 Nr: 5633-47.2016.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maritza Prado de Barros, Carlos Eduardo Miranda 

Barros, Francisco Lotufo Neto, JACQUELINE PRADO LOTUFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CONINGHAM DE 

MIRANDA - OAB:18515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15626-MT

 Processo n.º 5633-47.2016. Codigo.437881

Vistos...

Defiro o pedido de expedição de novo mandado de citação do réu, para o 

novo endereço indicado nas fls.346/347, devendo assim sra gestora 

providenciar o necessário.

Para tanto designo audiência de conciliação para o dia 27/11/2018, às 

10:30h.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 19 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009704-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIZETH FERNANDES LEITE DO NASCIMENTO MARTINS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL OAB - MT15371/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

"Luiz" (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009704-07.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANA ELIZETH FERNANDES LEITE DO NASCIMENTO 

MARTINS REQUERIDO: "LUIZ" Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão com pedido de tutela de urgência, 

alegando a autora que é legítima possuidora e proprietária de 01 veículo e 

que o réu está esbulhando sua propriedade, recebo-o na forma do art. 

300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 
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alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. 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, senão 

vejamos; Tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, 

resta comprovada nestes autos através dos documentos apresentados 

pela autora, em específico o Certificado de Registro de Veículo no nome 

da autora (Id. nº 16156138 - Pág. 1) que comprova o domínio sobre o bem 

móvel Fiat/Palio, Placa JZA 4794, RENAVAM 734979.444, Chassi 

9BD178296Y2130555, Ano/Modelo 2000, Cor Branca. Alega ainda, que 

deixou sei veículo em uma garagem para ser vendido e quem comprou não 

pagou o valor, nem transferiu para seu nome, gerando o boletim de 

Ocorrência indicado sob a Id. nº 16156139 - Pág. 1-2, caracterizando o 

esbulho possessório. Com relação ao segundo requisito, o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, vejo também estar demonstrado 

vez que a autora é possuidora e não está podendo utilizar seu veículo, 

que me leva a concluir que a requerida está esbulhando a posse da autora 

(CPC. Art. 561, II), oportunidade em que, após análise da documentação 

trazida na inicial, melhor ficaram caracterizados os elementos probantes 

ao deferimento da medida (CPC, art. 562). DIANTE DISSO, estando 

suficientemente demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA DE 

URGÊNCIA para proceder a Busca e Apreensão do veículo; Fiat/Palio, 

Placa JZA 4794, RENAVAM 734979.444, Chassi 9BD178296Y2130555, 

Ano/Modelo 2000, Cor Branca. (Id. nº 16156138 - Pág. 1), em favor da 

parte autora, Devendo ser expedido o respectivo mandado. 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 09:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por carta precatória, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009420-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VALDECIR LEMBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BELLI (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009420-96.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): APARECIDO VALDECIR LEMBI RÉU: MARCOS ANTONIO BELLI 

Vistos... Defiro o pedido de recolhimento das custas processuais ao final 

do processo, o que oportunizará tempo para recebimento de resposta 

quanto ao pedido de devolução das custas outrora recolhidas. No que diz 

respeito ao pedido de tutela antecipada para determinar a expedição de 

ofício para bloqueio dos imóveis aqui discutidos, entendo que, a princípio, 

tal medida não merece ser autorizada, em virtude da ausência de 

elementos autorizadores. Em relação ao segundo pedido, hei por bem em 

deferir averbação da existência desta ação às margens das matrículas nº 

4.490, 4.491, 4.492, 4.493, 4.494, 4.495, 4.496, 4.497, 4.498 e 4.499, junto 

ao Cartório do 1° Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande-MT, 

mediante ofício, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário. 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 09:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002782-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MARIA DO CARMO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS GAMARRA FRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002782-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JUCILENE MARIA DO CARMO SOARES RÉU: ELVIS GAMARRA 

FRANCO Vistos... Defiro o pedido de expedição de novo mandado 

objetivando a citação do réu, no endereço indicado à Id. nº 15393300 - 

Pág. 1, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Designo nova 

audiência de conciliação para o dia 06/02/2019, às 13:30 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 24 de outubro de 2018. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009749-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FRANCISCA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009749-11.2018.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANE FRANCISCA DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 
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pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC 

e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/1988496-4 e que o requerido emitiu uma fatura de 

Recuperação de Consumo de R$ 2.762,22 conforme fatura juntada à Id. 

16192363 - Pág. 1,gerando inclusive a inclusão de seu nome do Serasa, 

conforme extrato juntado à Id. nº 16192388 - Pág. 1. A respeito disso, o 

artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor deixa claro, no parágrafo 

10, que é considerada como prática abusiva elevar sem justa causa os 

preços de produtos e serviços. As alegações constantes da peça inicial 

se mostram verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos 

fatos no sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, 

na cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no 

medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a 

Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras 

providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas 

também das medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a 

concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro 

legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à 

fiel caracterização da irregularidade. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento 

de suposta multa por irregularidade em sua unidade consumidora, 

mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre 

ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia 

elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção da 

continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo não pode 

ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público tem outros 

meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de meios 

coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor a 

pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante da 

controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, suspenda cobrança da 

fatura de recuperação de consumo indicadas à Id. 16192388 - Pág. 1, em 

razão da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança. II - Que a 

concessionária reestabeleça imediatamente o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora 6/1988496-4, sob pena de multa diária 

que arbitro em R$ 500,00 reais. II – Determino ainda, que a empresa 

requerida, no prazo de cinco dias, retire o nome da autora do rol de 

inadimplentes, referente à Fatura aqui discutida (Id. nº 16192363 - Pág. 1), 

sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06/02/2019, às 15:30 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

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 430261 Nr: 975-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JÚNIOR - OAB:SP / 131.896, Taylise Catarina Rogério Seixas - 

OAB:15.483-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 85/86, 

primeiramente expedi ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, e no 

seguimento à Justiça Eleitoral, via SIEL, obtendo-se, nesse último sistema, 

endereço do requerido distinto daquele constante da inicial, consoante 

respostas em anexo, sendo desnecessário, por ora, novas buscas 

perante outros órgãos ou empresas.

Desse modo, renove-se o mandado inicial citatório.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 92846 Nr: 2487-47.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A despeitos de 03 (três) tentativas anteriores e frustração de citação do 

réu, bem assim do pleito de citação por edital, constata-se dos autos a 

inexistência de buscas do seu endereço via sistemas da Receita Federal e 

da Justiça Eleitoral, de modo que, em consulta aos Sistemas INFOJUD e 

SIEL, respectivamente, obteve-se a informação de 02 (dois) endereções 

distintos àqueles constantes dos autos, de modo que se faz uma última 

tentativa de citação, antes de deferi-la em sua modalidade fictícia via 

edital.

Desse modo, renove-se o mandado de citação, fazendo nele constar 

ambos os endereços ora obtido.

Em sendo novamente negativas as diligências, fica desde já deferida a 
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citação por edital.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 95252 Nr: 4792-04.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAIR F. DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6057, FLAVIO 

JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRÍCIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337/MS

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 231, após 

esgotadas todas as vias administrativas na busca de bens do devedor 

passíveis de penhora, expedi ofício eletrônico à Receita Federal, 

constatando-se que a empresa devedora não entregou declaração à RFB 

nos últimos 03 (três) últimos anos fiscais, consoante extratos em anexo.

 Desta feita, não possuindo o executado bens penhoráveis, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC, determino a SUSPENSÃO do 

presente feito de execução por 01 (um) ano. Decorrido referido prazo, 

certifique-se e intime-se, e, em nada sendo requerido pelo credor, 

encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a partir de quando passará 

a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 45616 Nr: 1300-43.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOMAT FRIGORÍFICO DE MATO GROSSO, 

ISAMU SANO, ORIDES TOSCANO, YEDA KOPPS SANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Intima-se a parte autora para se manifestar sobre certidão negativa de 1° 

e 2° leilão judicial, referente a fl. 452, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437876 Nr: 5631-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE INEZ WELANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL HONORATO SILVA- ME- 

VIDRAÇARIA POPULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDEUNICE LOPES - 

OAB:17890 - MT, ROBSON PADILHA ALVES - OAB:18340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo requerente às fls. 36/37, expedi 

ofício eletrônico à Receita Federal, via INFOJUD, obtendo-se endereço do 

requerido distinto daquele constante da inicial, consoante resposta em 

anexo.

Desse modo, renove-se o mandado citatório.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 255964 Nr: 13865-58.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO P. ALMEIDA-SUPERMERCADOS, 

MARCELO PEREIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILEO CARDOSO 

- OAB:15652, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:MT 9.059, DANIELE 

IZAURA DA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo restado frustradas as tentativas de penhora de bens do devedor a 

fim de garantir a dívida cobrada nos autos, DEFIRO o pedido consistente 

em consulta e penhora de veículos via sistema RENAJUD, sendo certo 

que, consoante resposta em anexo, constata-se a existência de 03 (três) 

veículos em nome dos executados, todavia todos contendo restrição 

bancária (alienação fiduciária), restando inviabilizada, por ora, a penhora 

sobre a sua propriedade, ressalvada a possibilidade de penhora sobre 

seu direitos, desde que resguardado o credor fiduciário.

De qualquer modo, procedo à intimação do credor para que se manifeste a 

respeito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 99549 Nr: 9020-22.2006.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAIR . DA SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para apresentação de defesa. 

Após, conclusos para as ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 324390 Nr: 20783-73.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA DA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, ATRAVÉS DO ADV. EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS, OAB-MT 13431-B, PARA, NO PRAZO 

LEGAL, JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), 

ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SITIO DO TJMT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009689-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CARDOZO TAVARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009689-38.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDIMAR CARDOZO TAVARES RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Tratar-se de ação proposta em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, de tal modo, falece este juízo de competência para 

processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que 
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sejam os presentes autos encaminhados ao Cartório Distribuidor, para que 

sejam redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta 

Comarca. Às providências. Várzea Grande, 30 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000779-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISEU MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000779-22.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALISEU MENDES DE SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Em análise 

dos autos verifica-se que o presente feito está endereçado ao Juizado 

Especial Cível, de forma que este juízo carece de competência para 

processar e julgar a presente demanda. Ante o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição para o Juizado Especial 

Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 29 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009718-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAIL BARBOSA DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009718-88.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO ROSA DOS SANTOS RÉU: ISMAIL BARBOSA DE 

FREITAS Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que o autor é 

representado por sua genitora, que não é alfabetizada, assim, a 

procuração acostada aos autos é irregular, a teor do caput do artigo 654, 

do Código Civil e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça 

e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS – SUSPENSÃO DO PROCESSO 

PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DO 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – ALEGADA 

POSSIBILIDADE DE OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO 

PARTICULAR – DESCABIMENTO – OUTORGANTES NÃO ALFABETIZADOS 

– NECESSIDADE DE MANDATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – 

PRECEDENTES – TERMO AMIGÁVEL DE PARTILHA E CESSÃO DE 

DIREITOS HEREDITÁRIOS PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 

1.793 DO CÓDIGO CIVIL – FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA 

PÚBLICA – CONCESSÃO DE PRAZO AO AGRAVANTE PARA 

REGULARIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A procuração 

firmada por pessoa analfabeta, para ter validade, necessita ser firmada 

por meio de instrumento público, registrado em cartório competente. 

Trata-se de pressuposto de validade da relação processual, o qual pode 

ser verificado até mesmo de ofício, e a qualquer tempo e grau de 

jurisdição. Precedentes. (...)” (AI 157786/2013, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Outrossim, a petição 

inicial não indica quem são os confinantes da requerentes sendo que na 

Ação de Usucapião forma-se litisconsórcio passivo necessário entre 

proprietário do imóvel e todos os confinantes, de forma que faz-se 

requisito da petição inicial a qualificação e o endereço completo destes 

para possibilitar a citação, conforme disposto no art. 319, II, do CPC. 

Ademais, não foi juntado aos autos a planta e memorial descritivo 

assinado por profissional legalmente habilitado, o que é essencial nos 

termos do art. 216-A, II, da Lei de Registros Públicos. Demais disso, o valor 

atribuído à causa (R$1.000,00) não está adequado, pois é inferior ao 

benefício econômico pretendido. Consigna-se que, no caso, deve-se 

aplicar subsidiariamente o disposto no art. 292, IV, do CPC, de modo que o 

valor da causa deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do 

bem objeto do pedido. Não havendo a avalição deve se considerar a 

estimativa oficial para lançamento do IPTU. Neste sentido é a 

jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

USUCAPIÃO – CORREÇÃO VALOR DA CAUSA – EMENDA À INICIAL - 

SOMATÓRIA (TERRA E MADEIRA) – ÔNUS EXCESSIVO - FIXAÇÃO 

SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 259, INC. VII, DO CPC – IMÓVEL RURAL 

– (ITR) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em Ação de 

usucapião, o valor da causa deve corresponder à estimativa oficial para o 

lançamento do IPTU ou ITR. Sendo o imóvel rural, o imposto a ser 

considerado é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 

apurado para época do ajuizamento da ação. SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)” Por fim, o requerente não 

pugnou pela intimação dos Entes Federativos para manifestar interesse no 

feito. Assim sendo, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, sob pena de 

indeferimento da inicial. I - Trazer aos autos procuração por instrumento 

público; II - Qualificar todos os confinantes, informando endereço completo 

e requerendo sua citação (art. 246, §3º, do CPC); III- Juntar a planta dos 

imóveis, memorial descritivo e a RT (anotação de responsabilidade 

técnica) do profissional que assina; IV – Corrigir o valor atribuído à causa; 

V - Requer a intimação do Estado, União e Município para que manifestem 

interesse no feito; Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e dê vista ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 30 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009766-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DE SANTANA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009766-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IZABEL DE SANTANA CAMPOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 30 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009767-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILCE ALBINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009767-32.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEMILCE ALBINA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 
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feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 30 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009574-17.2018.8.11.0002

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:

MARK CLEI FIGUEIREDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009574-17.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: MARK CLEI FIGUEIREDO DOS 

SANTOS Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo legal de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, 

do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Defiro o requerimento para 

expedição e certidão comprobatória do ajuizamento da ação, para fins de 

averbação, no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), providência essa 

que, a toda evidência, também garantirá a satisfação do crédito 

exequendo. Advirto que, o exequente que promover averbação 

manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 

2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados. (artigo 828, §5º,do CPC) Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o 

necessário. Várzea Grande, 30 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009623-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009623-58.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA 

LTDA EXECUTADO: FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME Vistos. 

Inicialmente, verifica-se que não consta nos autos a informação de que 

foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Demais disso, 

denota-se que os títulos que o requerente pretende executar cuidam-se 

de duplicatas por indicação, boletos bancários, em que não consta a 

aceitação. Assim, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, alterada 

pela Lei n. 6458/97, para que a duplicata não aceita constitua título 

executivo extrajudicial é indispensável que: a) haja sido protestada; b) 

esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e 

recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, 

recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos 

arts. 7º e 8º desta Lei. No caso, o autor juntou comprovante de entrega da 

mercadoria e protesto, contudo não juntou a nota fiscal nem a duplicata 

mercantil. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, 

conforme previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Em igual 

prazo, deverá emendar à inicial juntando nota fiscal e a duplicata mercantil 

entrega da mercadoria, sob pena de indeferimento da exordial (art. 801, do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Várzea Grande, 30 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009735-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERITAS ENTIDADE DE PESQUISA E EDUCACAO 

RESSURREICAO-VESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA GUIMARAES OAB - RJ098706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DA SILVA REIS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009735-27.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VERITAS ENTIDADE DE PESQUISA E EDUCACAO 

RESSURREICAO-VESPER REQUERIDO: LOURIVAL DA SILVA REIS FILHO 

Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 30 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009807-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SH TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

SIMONE SARAIVA NEVES (REQUERIDO)

ADAIR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009807-14.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 

REQUERIDO: SH TRANSPORTES LTDA - ME, ADAIR DA SILVA, SIMONE 

SARAIVA NEVES Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que apesar do 

requerente juntar aos autos cópia da guia e comprovar o recolhimento de 

custas, consta a informação de que “Não foi encontrada nenhuma guia 

vinculada ao número único: 1009807-14.2018.8.11.0002!” Constata-se 

que, ao informar o número único do processo o requerente constou o 

número do processo de origem, em tramite na Comarca de Andradina/SP, 

não o da Carta Precatória, fato que gerou a inconsistência no recolhimento 

das custas. Destarte, a fim de regularizar as custas processuais, 

determino que expeça-se ofício ao Funajuris, solicitando a vinculação das 

custas recolhidas (id. 16235554) aos presentes autos. Sem prejuízo, 

cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens. Às providências. Várzea Grande, 30 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009628-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO CONSTRUCOES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009628-80.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA RÉU: 

PORTO SEGURO CONSTRUCOES EIRELI - ME Vistos. Trata-se de Ação 

Monitória c/c Pedido de Tutela Antecipada Arresto, promovida por 

COPACELMIX SERVIÇOS DE CONCRETO USINADO LTDA. em desfavor de 

PORTO SEGURO COM. DE INFORMÁTICA PAPELARIA E TERRAPLANAGEM 

LTDA-ME. Aduz que, é credora da quantia originária de R$36.230,00(trinta 

e seis mil duzentos e trinta reais), representados pelos canhotos e notas 

fiscais de recebimento, e a requerida vem frustrando o seu pagamento por 

várias vezes, não restando alternativa a não ser promover a respectiva 

ação. Sustenta que, a requerida atualmente encontra-se com muitas 

dívidas, possuindo diversos protestos e inclusões de restrições nos 

cadastros de inadimplentes (SPC e Serasa). Assim, requer a concessão 

da Tutela Antecipada de Arresto, para que seja realizada a busca de 

numerários na conta da requerida via Bacen/Jud, bem como seja 

realizada: a) a expedição da certidão de crédito da presente Ação 

Monitória; b) a inclusão do nome da requerida no CADIN e SERASA, 

através de expedição de oficio; c) busca de bens através dos sistemas 

que atuam em colaboração com o judiciário, em nome da requerida; d) 

busca de bens em nome da requerida pelos sistemas Infojud, para a 

requisição de cópia da declaração de bens apresentada pela requerida a 

Receita Federal, CBE – Banco Central, Central Nacional de Indisponibilidade 

de Bens –CNIB, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – 

CCS. Juntou extrato do Serasa demonstrando a existência de débitos em 

nome da parte executada. É o breve relato. Fundamento e Decido. Pois 

bem. A parte autora almeja a concessão de tutela de urgência de natureza 

cautelar prevista no art. 301 do CPC. E, nos termos do art. 300, do CPC, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Da apreciação dos autos verifica-se que os 

requisitos supramencionados não restaram evidentes no caso. Senão 

vejamos. A requente trouxe aos autos a prova da existência de relação 

jurídica entre as partes, contudo não restou caracterizado a ocorrência de 

uma situação de perigo de dano ao direito creditício. Isso porque, não há 

nos autos qualquer evidência de que a requerida tenha domicílio incerto; 

que esteja dilapidando seu patrimônio, alienando ou tentando alienar bens 

que possui. Nem tampouco que se ausenta ou tenta ausentar-se 

furtivamente, na tentativa de lesar seus credores. Demais disso, o fato de 

a requerida ter os seus dados incluídos nos órgãos de proteção ao 

crédito, por si, não evidência sua insolvência ou seu interesse em frustrar 

a execução ou lesar os credores. Neste sentido colaciono o seguinte 

julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE - TUTELA DE URGÊNCIA - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento do pedido de arresto, é 

necessária prova inequívoca, capaz de convencer o julgador, da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ausente prova dilapidação do patrimônio.” (MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 15/05/2017) Outrossim, não 

merece prosperar os demais pedidos formulados pela autora (“a 

expedição da certidão de crédito da presente Ação Monitória; b) a 

inclusão do nome da requerida no CADIN e SERASA, através de 

expedição de oficio; c) busca de bens através dos sistemas que atuam 

em colaboração com o judiciário, em nome da requerida; d) busca de bens 

em nome da requerida pelos sistemas Inforjud, para a requisição de cópia 

da declaração de bens apresentada pela requerida a Receita Federal, CBE 

– Banco Central, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –CNIB, 

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS”), haja vista 

que constituem medidas restritas à ação de execução, não se aplicando 

ao processo de fase de conhecimento. A esse respeito, o seguinte 

precedente: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR – ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO 

IMÓVEL – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – FASE 

DE CONHECIMENTO – MEDIDA RESTRITA À EXECUÇÃO - DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O art. 828 do CPC é claro ao dispor 

que a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel constitui 

medida restrita à ação de execução, a fim de garantir a ciência do terceiro 

de boa-fé e evitar fraudes e atos expropriatórios, sem qualquer 

possibilidade de aplicação ao processo em fase de conhecimento como é 

o caso sub judice.” SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018) 

Ademais, a própria autora pode diligenciar no sentido de saber se a 

requerida possui bens para garantir à dívida. Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de 

urgência pleiteado pela parte autora. De outro norte, a pretensão visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, do CPC). Expeça-se 

mandado, com prazo de 15 dias, para pagamento. Conste, ainda que, 

nesse prazo, o réu poderá opor embargos nos próprios autos (art. 702 do 

CPC). Caso não haja cumprimento da obrigação, oferecimento de 

embargos ou, ainda, rejeitados estes, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial (art. 702, §8º, CPC). No mais, nos termos do artigo 

701, do CPC, fixo os honorários em 5% do valor da causa, anotando-se, 

no mandado, que caso o réu cumpra com o pagamento integral do débito, 

ficará isento das custas processuais (art. 701, §1º, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 30 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005794-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CONSTANCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005794-40.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: ISABEL CONSTANCIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIAO 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos, etc. Considerando que a 

audiência designada para a presente data restou prejudicada, conforme 

certidão de id. 16242879 hei por bem REDESIGNAR o presente ato para o 

dia 21 de fevereiro de 2019 às 15h40min, observe-se o endereço descrito 

na decisão de id. 14621941. Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 30 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000474-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON BARRETO ASSUNCAO (EMBARGANTE)

SUELY DO CARMO SOARES LEITE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT0008093A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000474-09.2016.8.11.0002. EMBARGANTE: 

GLEISON BARRETO ASSUNCAO, SUELY DO CARMO SOARES LEITE 

EMBARGADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ 

AGRONOMIA Vistos, etc. GLEISON BARRETO ASSUNÇÃO E SUELY DO 

CARMO SOARES LEITE BARRETO promovem os presentes embargos à 

execução em desfavor de MÚTUA CAIZA DE ASSISTÊNCIA DOS 

PROFISSIONAIS DO CREA., alegando que embora a embargada tenha 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 488 de 537



afirmado que tentou compor amigavelmente o valor exequendo, deixou de 

carrear aos autos as notificações extrajudiciais enviadas aos 

embargantes, os quais foram surpreendidos com a ação executiva 

associada aos presentes embargos. Sustentaram, também, que a dívida 

executada não possui certeza/exigibilidade, pois promoveram o 

pagamento de cinco parcelas que corresponde ao importe de R$ 5.478,57, 

logo a dívida alcançaria o patamar de apenas R$ 11.894,07. Por fim, 

requereram seja declarado o excesso de execução apontado e a 

suspensão da execução pelo prazo máximo de 01 ano para que fosse 

providenciado o pagamento da dívida. Determinada a emenda da inicial, os 

embargantes informaram que procederam com o depósito de valor 

corresponde a 30% do valor que entendem devido, mais os honorários 

advocatícios, que importa em R$ 4.757,69 (id. 8687789), requerendo seja 

aplicado ao caso a hipótese de parcelamento da dívida nos termos do art. 

916 do CPC. A embargada apresentou impugnação aos embargos no id. 

12049312, aduzindo, em síntese, que não há provas nos autos do 

pagamento correspondente as 05 parcelas no valor de R$ 5.478,57, 

reforçando, contudo, que o valor da execução encontra-se correto. 

Ressalta que as parcelas quitadas pelos embargantes foram abatidas do 

valor final da dívida, conforme planilha juntada nos autos principais. Por 

fim, informou não concordar com o parcelamento da dívida, bem como 

requereu a liberação do valor depositado em juízo para amortização da 

dívida. Diante da possibilidade de composição amigável entre as partes foi 

designado audiência de conciliação (id. 12389625), a qual contudo restou 

inexitosa, conforme termo encartado no id. 14579285. Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. De entrada, registro que a lide em 

apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, 

dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental aportada é suficiente para o meu convencimento. No presente 

caso, observa-se que a execução em apenso proposta pela parte 

embargada se assenta em contrato de mútuo firmado pelas partes (id. 

1963834, fl. 02), pelo qual foi concedido aos embargantes a quantia em 

dinheiro de R$ 21.000,00, que deveria ser paga em 24 parcelas mensais 

no valor de R$ 875,00, acrescido de correção. Essa relação jurídica é 

incontroversa nos autos, pois os embargantes não negam o empréstimo 

de dinheiro, contudo afirmam que não foram notificados antes da 

propositura da ação de execução e que efetuaram o pagamento 

extrajudicial da quantia de R$ R$ 5.478,57 que deve ser descontada da 

dívida exequenda. Nesse compasso, consigno que a notificação prévia 

para constituição em mora dos embargantes não constitui ato necessário 

para o processamento do feito executivo, pois aqueles tinham inequívoco 

conhecimento acerca das obrigações e parcelas que assumiram, do seu 

valor, bem como das datas de vencimento. Dessa forma, considerando 

que a obrigação assumida pelos embargantes/executados é positiva, 

líquida e com termo certo - mora ex re -, despicienda a constituição em 

mora deles para o exercício, pelo credor, da pretensão de recebimento de 

quantia certa por inadimplemento, a teor do art. 397 do Código Civil: “Art. 

397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, 

constitui de pleno direito em mora o devedor.” Outrossim, no “Contrato de 

Mútuo para o empréstimos garante saúde” (id. 1963834, fl. 02) consta 

cláusula resolutiva expressa, razão pela qual esta opera de pleno direito 

sem a necessidade de notificação (art. 474, do CC). “CLÁUSULA OITAVA: 

O atraso no pagamento de 1 (uma) parcela por prazo igual ou superior a 

(40) dias, ensejará o vencimento das demais parcelas constantes na 

CLÁUSULA TERCEIRA, bem como o encaminhamento para fins de 

cobrança” “Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno 

direito; a tácita depende de interpelação judicial.” Portanto, tem-se por 

desnecessária a constituição em mora do devedor antes da propositura 

da ação executiva, motivo pelo qual os embargantes não podem se 

escusar do pagamento da dívida, vez que tinham pleno conhecimento do 

seu vencimento. Também não prospera a alegação de excesso de 

execução, porquanto de uma simples análise dos cálculos encartados na 

inicial da execução (id. 1963837, fl. 02), é possível observar que foram 

consideradas para fins de amortização da dívida o pagamento de 08 

parcelas, ou seja, muito além das 05 parcelas alegadas nos presentes 

embargos. No tocante ao pedido de parcelamento do débito exequendo, a 

parte exequente/embargada com ele não concordou (id. 12049312), 

resistência esta que se mostra legítima, dada à ausência do 

preenchimento dos requisitos legais. Isso porque, os embargantes 

apresentaram os pedidos fora do prazo legal, pois sua formulação deveria 

ter sido realizada no mesmo prazo da propositura dos embargos (art. 916, 

caput, CPC) e na própria ação executiva, contudo no decorrer da presente 

ação os embargantes manifestaram interesse no parcelamento da dívida 

(id. 8687789), quando já operado o prazo legal para tal desiderato. 

Ademais, os embargantes promoveram o depósito de 30% considerando 

os cálculos que entendia devido e não os apresentados pelo 

embargado/executado, o que, por si só, descaracteriza o instituto do 

parcelamento previsto no art. 916 do CPC. Assim, e sem maiores 

delongas, verifica-se não ser possível o acolhimento do pedido de 

pagamento da dívida de forma parcelada. Por fim, a pretensão de 

suspensão da execução pelo prazo de 01 ano como medida a possibilitar 

aos embargantes o pagamento da dívida não encontra amparo legal, além 

do que não houve anuência da parte exequente quanto a esse pedido (id. 

13116846, autos da execução). Posto isso, julgo improcedentes os 

pedidos constantes nos embargos à execução, razão porque resolvo o 

mérito, nos termos do art. 771, paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, 

ambos do Código de Processo Civil. Condeno os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em R$ 

1.000,00, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do 

grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 85), cuja exigibilidade fica 

suspensa, uma vez que lhes defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, expeça-se alvará do valor depositado nos autos 

em favor da parte exequente/embargada (R$ 4.757,69 – id. 8687811) e, 

após, translade-se cópia da presente para os autos em associados 

(Processo n. 1002097-11.2016.8.11.0002). Oportunamente, arquivem-se 

os autos mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTAVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002695-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (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))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004549-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GASTAO FELIX DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (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))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

21/08/2018.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000472-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA VIANA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 
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(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000472-05.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCILENE DA COSTA VIANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Compulsando os autos observo que a 

autora não foi encontrada no endereço indicado na petição, conforme se 

observa no id. 14015787 e 14689251, fato este que impossibilitou a 

realização da perícia médica determinada nos autos em razão da ausência 

da autora na data designada para o ato. Em seguida o patrono da parte 

autora requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias 

para que possa localizar a sua cliente e então dar prosseguimento do 

feito. Assim, defiro em parte o pedido de id. 15939059, razão pela qual 

suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o 

advogado da autora, informe o atual endereço de sua cliente, já que 

cumpre a este manter atualizado seu endereço sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva, à luz do que dispõe o art. 274, 

paragrafo único, do Código de Processo Civil. Cumprida a determinação 

supra designe-se nova data para a realização da perícia deferida nos 

autos. Caso não haja o cumprimento da determinação por parte do patrono 

da autora certifique-se e venham os autos conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007922-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA SEIXAS (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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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 

09/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005682-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TITAN OPTICA E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

VRG LINHAS ÁEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCIELE MARCOMIN DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005682-71.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

TITAN OPTICA E ACESSORIOS LTDA - ME, LUCIA FATIMA MANENTI 

NOVELLI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., VRG 

LINHAS ÁEREAS S/A Vistos, etc. Considerando a deliberação do termo de 

audiência constante no id. 15950687, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 18/12/2018, às 16:30 horas. Assim, devolvo os autos 

à Secretaria deste juízo para que aguarde-se a realização da audiência 

designada. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008102-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SABATINI FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

CAROLINE DASSOLER (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição da Carta Precatória conforme despacho de 

id 16031009, bem como que promova o depósito dos valores da diligência 

do senhor Oficial de Justiça, devendo, para tanto, diligenciar junto a 

Comarca em questão para obter valores e forma de pagamento/depósito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003043-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR BISPO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

06/09/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009559-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINY ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

V. M. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009559-82.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

VICTOR MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS, LORRAINY ALVES DOS SANTOS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. 

Victor Miguel de Oliveira Santos, representado neste ato por sua genitora, 

Lorrainy Alves dos Santos promove a presente ação de cobrança de 

seguro DPVAT em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, visando o recebimento da quantia de 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) decorrentes do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículo automotores de vias terrestres – DPVAT, em razão 

do óbito do seu genitor Sr. Marcelo de Oliveira Souza, ocorrido no dia 

31/12/2015, após ter sofrido o acidente de trânsito que o vitimou. Juntou 

documentos (Ids. 11243924 a 11243972). Determinada a emenda da inicial 

no Id. 11287076, a parte cumpriu conforme determinação nos Ids. 

11798251 e 11798253. A requerida apresentou contestação (Id. 

12810368) acompanhada de documentos (Ids. 12810389 a 12810442), 

alegando preliminarmente alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder, inépcia da inicial, falta de interesse de agir em virtude do não 

requerimento administrativo e ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro. No mérito, alega que o boletim de ocorrência juntada 

pela parte autora é precário em virtude de não constar dados do veículo 

envolvido no acidente, sendo incapaz para comprovar os fatos alegados 

na inicial. Tampouco a certidão de óbito anexada não é suficiente para 

comprovar a ocorrência do acidente, portanto não tem prova suficiente 

nos autos que comprovem o nexo causal entre o acidente de trânsito e o 

óbito. Afirmou ainda que não restou comprovado que o autor é o único 
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herdeiro. Ao final, pugna que os juros de mora devem ser contabilizados a 

partir da citação e honorários advocatícios em 10%. Nesses termos, 

requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou a 

improcedência dos pedidos. Realizada audiência de conciliação esta 

restou inexitosa (Id. 13067179). Na sequência, o autor apresentou 

impugnação à contestação no Id. 13331009. Intimadas as partes para 

especificarem quais provas pretendem produzir, somente a requerida 

manifestou conforme Id. 14235640. Após vieram-me os autos conclusos 

para deliberação. É o necessário. Decido. Passo ao julgamento antecipado 

da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o 

processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Da alteração do polo passivo para a Seguradora Líder No 

tocante à preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz 

necessária a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 

5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele 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. Da inépcia da inicial A 

requerida alega a inépcia da inicial, sob o argumento de incoerência 

quanto a data do suposta acidente descrito, uma vez que na inicial está 

descrito que ocorreu em 12.01.2016 e o Boletim de Ocorrência refere-se 

ao acidente ocorrido em 31.12.2015, contudo, observo que a petição inicial 

está material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das 

regras expostas, sendo certo que conforme descrito no próprio Boletim de 

Ocorrência de id. 11243961 a data do acidente ocorreu em 31.12.2015 

enquanto que o falecimento do Sr. Marcelo de Oliveira Souza aconteceu 

em 12.01.2016, o qual corrobora com a data informada na Certidão de 

óbito acostado no id. 11243955, assim os documentos anexados são 

suficientes para esclarecer a data do acidente. Portanto, desde logo, vejo 

que a preliminar não prospera, pois Código de Processo Civil fixou no § 1º, 

do artigo 330, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais sejam: 

falta de pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas 

as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão e a existência de pedidos 

incompatíveis entre si. Por isso, rejeito a presente preliminar. Da falta de 

interesse de agir e da ausência de documentações essenciais Aduz a 

seguradora requerida que a parte autora não comprovou que juntou os 

documentos essenciais à regulação do sinistro administrativo, bem como 

que a parte autora não esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. 

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 id. 11798253. 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 à 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 essencial 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. Portanto, 

rejeito a referida preliminar. Do mérito Pois bem. Verifico que o autor, 

realmente, faz jus ao recebimento do seguro obrigatório. Afinal, logrou em 

comprovar ser filho da vítima do acidente de trânsito, portanto, único 

beneficiário da indenização, conforme se observa do teor da certidão de 

nascimento e dos documentos pessoais juntados nos Ids. 11243934 e 

11243958. Ainda, também restou comprovado nos autos que o de cujus 

genitor do autor foi vítima fatal decorrente do acidente de trânsito, 

conforme a certidão de óbito, boletim de ocorrência e documentos de Ids. 

11243955, 11243961, 11243969 e 11243972, restando demonstrado o 

nexo causal entre o falecimento da vítima Marcelo de Oliveira Souza e o 

acidente de trânsito por ele sofrido. Outrossim, a requerida afirma de que 

o autor não comprovou ser o único herdeiro do de cujus. Ademais, o ônus 

da prova em contrário, ou seja, de que existem outros herdeiros (filhos ou 

genitores do falecido), seria da seguradora e não do autor. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

OUTROS HERDEIROS – ÔNUS DA SEGURADORA – AFASTADA – PROVA 

DE PAGAMENTO SEGURO – APRESENTAÇÃO DUT – DESNECESSIDADE – 

VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO – APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA – 

UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS E RESOLUÇÕES DO 

CNSP – CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE 

À ÉPOCA DO EVENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme 

artigo 333, II, do CPC, cabe à seguradora o ônus de provar o alegado, de 

não ser a requerente a única herdeira da vítima...” (Apelação Cível 

2010.025168-4. Rel. Vladimir Abreu da Silva. 5ª Turma Cível. 

J.23/09/2010). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA 

DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DECLARAÇÃO DE ÚNICO 

HERDEIRO - DILIGÊNCIA QUE PODE SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA PARTE 

- PARTE AUTORA QUE COMPROVA A QUALIDADE DE HERDEIRA DO 

FALECIDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1-Como é cediço, para a propositura das Ações de 

Cobrança de Seguro Obrigatório aplica-se o prazo prescricional de três 

anos (art. 206, §3º, IX, do Código Civil e Verbete 405 da Súmula do STJ), o 

qual inicia-se a partir da data que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. In casu, tendo em vista que na época do acidente a 

Autora não tinha prova de que era companheira do falecido, o termo inicial 

do prazo prescricional deve iniciar a partir do trânsito em julgado da 

sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de união 

estável, ocasião em que nasceu o direito subjetivo da parte em pleitear a 

indenização.2-No caso concreto, levando em consideração que a 

sentença transitou em julgado em 16/09/2014 e que a Ação de Cobrança 

foi protocolizada em 27/05/2015, nota-se que a pretensão não foi atingida 

pela prescrição, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença neste 

aspecto.3- O ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à 

Apelante, consoante artigo 373, inciso II, do NCPC, máxime porque pode 

diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de 

demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de 

modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de 
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defesa.4- A falta de apresentação de declaração de único herdeiro não 

afasta o dever da Apelante em indenizar a Apelada, eis que os requisitos 

legais para o ajuizamento da demanda foram devidamente preenchidos e 

comprovados, quais sejam, prova do acidente e o dano dele decorrente, 

de modo que a indenização é devida a Recorrida, eis que comprovou sua 

qualidade de beneficiária.” (TJMT - Ap 155275/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Assim, apresentados os 

documentos essenciais que contemplam os pressupostos que informam a 

espécie, é de direito receber o valor disposto em lei, ou seja, R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Por fim, entendo ser desnecessário a 

expedição de ofício a Polícia requisitando os dados do veículo envolvido 

no acidente ou do inquérito policial. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido inicial, e condeno a requerida, ao pagamento do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por morte, 

em favor do autor, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do 

sinistro (32/12/2015 – Id. 11243961). O valor acima deve ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (Súmula nº 426- STJ), ocorrida em 25/04/2018 (Id. 13124160). Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Considerando o interesse de menor nos autos, cientifique-se o Ministério 

Público. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação 

(art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC CORREA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/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:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

13/08/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004564-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MARIA DA 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:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

18/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004582-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR LUIS 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))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Em reiteração, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

17/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000012-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000012-18.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

EDYEN VALENTE CALEPIS EXECUTADO: QUINTALL RESTAURANTE LTDA 

- ME Vistos etc. Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a 

penhora online em contas bancárias das executadas (id. 13946236). 

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. Assim, venha o exequente, 

em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto que em igual prazo deverá 

aportar aos autos planilha de cálculo atualizada do débito. Oportunamente 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006280-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JABSON MORAES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001627-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDES DE MELO MATEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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:

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

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 03/12/2018, às 08h00, no Hospital 

Sotrauma, localizado na Avenida Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro em 

Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005018-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELMES DONIZETH DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/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))

 

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, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006186-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA OAB - MT17089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (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, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004091-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA FATIMA DE EMILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA FATIMA DE EMILIO OAB - MS15523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ANTONIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando a 

ausência da 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 da carta precatória, sob pena de devolução da missiva 

à carta de origem. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003261-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISALDO CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/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))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 26/11/2018, às 11h00, na Clínica de 

Reabilitação e Medicina Física (CLIRMEF), Rua Major Gama, nº1174 , 

Centro Sul, Cuiabá – MT. Deverá o(a) periciado(a) levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (Radiografias, 

Ressonância Magnética, Tomografia, Ultra Som e/ou outros exames de 

imagens, Laudos Médicos, Histórico Clínico) que, porventura, possam ser 

uteis a confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007041-22.2017.8.11.0002

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:

ROSANY ASSUNCAO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006721-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXMOLD MODELACAO E FERRAMENTARIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA TOLENTINO BRITO DE LUCCA OAB - PR59292 

(ADVOGADO(A))

JULIANA VIEIRA CSISZER OAB - PR35876 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME (RÉU)

MARIA DO CARMO DOS SANTOS PINHO ARRUDA 62266152149 (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000392-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMANDADE DO HOSPITAL SAO JOSE - SANTA CASA DE MISERICORDIA 

DE SAO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA CRISTINA ESTEVES DE AZEVEDO MALAVAZI OAB - SP148485 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO MACIEL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, 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: 1001477-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MARTINS DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GIOVANA DA GAMA FORTUNATO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo(a) perito(a), 

(ID: 16259598) e, em caso de concordância, venha a parte requerida 

efetuar o depósito do seu valor integral, nos termos da decisão de ID: 

14171265.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006700-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIK SOARES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, 

querendo, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a respeito da 

Contestação apresentada. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009826-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009826-20.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

REGINALDO BATISTA RIBEIRO RÉU: VIVO S.A. Vistos, etc. Da análise da 

exordial, verifico que a parte autora não informou se pretende obter o 

pedido em sede de tutela de urgência, tampouco formulou pedido final 

concreto nesse sentido. Deste modo, determino, venha à parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se pretende obter tutela de 

urgência, atentando-se quanto a necessidade de formular pedido final 

acerca da sua pretensão, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009164-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM OAB - MT25762/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO ESPIRITA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009164-56.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SUELY MAGALHAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: UNIAO ESPIRITA DE 

VARZEA GRANDE Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora por meio da petição de Id. 16194503, manifesta-se acerca da 

impossibilidade em adequar a ação ao procedimento de jurisdição 

voluntária, uma vez que o sistema PJE não permite a retificação/alteração 

em processos já autuados. Todavia, cumpre esclarecer que a referida 

emenda ocorre mediante juntada de nova petição nos autos, 

adequando-se ao que foi determinado. Deste modo, FACULTO nova 

emenda, devendo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, adequar a 

ação ao procedimento de jurisdição voluntária nos termos da decisão de 

Id. 15827042, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405579 Nr: 14281-50.2015.811.0002

 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: MARCO ANTONIO FIOROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, RODOBENS COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA, GERSON FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIN RODRIGUES GONÇALVES 

- OAB:4156

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

OAB:236.655/SP, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:152.165/SP, 

LEANDRO GARCIA - OAB:210.137/SP, Vinicius Eduardo Lima Pires 

de Miranda - OAB:16708/O

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 5570 Nr: 180-67.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO TAKANOBU MIYOSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LUCENA CERQUEIRA CALDAS, 

ANTÔNIO ALVES DA COSTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 5570

Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 214/215).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Ainda, procedi à pesquisa no sistema Renajud e constatei que o veículo 

VW Voyage Cl, placa BFP-6138 de propriedade do executado possui ano 

de fabricação de 1992, ou seja, é demasiadamente antigo, razão pela qual 

a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação do 

exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, se realmente 

possui interesse na penhora do referido veículo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 518305 Nr: 23508-93.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREKOWISK & ANDREKOWISK LTDA -ME, 

ELOISA ENDREKOWSK PEREIRA, MARIA CRISTINA ANDREKOWISK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT 17.147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da carta precatória devolvida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217578 Nr: 12947-25.2008.811.0002

 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: SUPERMERCADO ÁGUA VERMELHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Lima Camargo - 

OAB:293.400 OAB/SP, Fernando Arruda Ramos da Silva - 

OAB:347.846 OAB/SP, Marcos Lombardi Sant'anna - OAB:278607/SP

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 446995 Nr: 10415-97.2016.811.0002

 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: RITRAMA AUTOADESIVOS COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J BATISTA DA SILVA GRAFICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCELO VAZ DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:150.684, JEAN MOREIRA VILELA - OAB:17.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINALDO JOSÉ ROSA - 

OAB:OAB/MT 13.036

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte autora pretende o 

cumprimento da obrigação imposta na sentença prolatada nos autos, 

porém observo que ele não se atentou para o disposto nos incisos do art. 

524 do CPC.

 Assim, determino que a parte autora emende a petição de cumprimento de 

sentença devendo nela constar o nome completo, o número de inscrição 

no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica do exequente e do executado, observando o disposto no art. 319, 

§§ 1º a 3º, planilha de cálculo atualizado da dívida, bem como deverá 

formular os pedidos atinentes ao procedimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436111 Nr: 4724-05.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN JORGE PIMENTA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

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

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.Compulsando os autos observo que a parte autora pugnou 

pelo início de cumprimento de sentença visando o recebimento da quantia 

imposta na sentença proferida nos autos, porém verifico que o autor 

aplicou a multa de 10%, prevista no art. 475-J, caput, do CPC/1973 sobre o 

valor da condenação.Pois bem, é sabido que com a nova sistemática 

processual, não basta o trânsito em julgado, para que seja aplicada a 

multa anteriormente prevista no art. 475-J do CPC/1973 e hoje positivada 

no art. 523, § 1º, do CPC/2015, tendo em vista que somente após o 

devedor ser intimado na pessoa de seu advogado, por meio da imprensa 

oficial, para a efetivação do pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, e 

caso não o faça, passará a incidir sobre o montante da condenação, a 

multa de 10% (dez por cento).Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA 

CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO FAZER – SÚMULA 410/STJ – INEXISTÊNCIA 

DE MULTA A SER EXECUTADA – MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO 

AGRAVADA – NÃO CONHECIDAS – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.A multa cominatória passa a incidir após a intimação pessoal do 

devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, se não houve a 

intimação pessoal não há multa a ser executada. Na estreita via do agravo 

de instrumento não cabe apreciar matéria alheia à decisão agravada, sob 

pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de 

jurisdição.” (TJMT - AI 107768/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016)Assim, considerando que não houve 

intimação do requerido para que ele efetuasse o cumprimento da 

obrigação imposta na sentença determino que a parte autora aporte autos 

cálculo atualizado da dívida sem a aplicação da multa de 10% prevista no 

art. 523, § 1º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumprida a 

determinação supra, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande – MT, 29 de outubro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 79992 Nr: 2612-49.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.R.A rep. Por avó MARIA RODRIGUES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, Karla Fainina Freitas Campos - OAB:2218/RO, 

MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA - OAB:6386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos - OAB:2218/RO, LUCI HELENA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:5.024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte autora manifestou interesse na composição 

amigável (fl. 565), designo audiência de conciliação para o dia 10/12/2018, 

às 14:00 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. Fica, 

desde já, a parte exequente intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade.

Intime-se a parte executada pessoalmente para o comparecimento no ato 

acima descrito, devendo a Secretaria observa o endereço indicado à fl. 

565.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de dezembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 344566 Nr: 11554-55.2014.811.0002

 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: DENNER MANOEL GOMES LUGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Posto isso, homologo o acordo de fls. 202/203 para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos, em virtude da satisfação da 

obrigação (fl. 221) nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo 

Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. 

Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. Várzea Grande – MT, 29 

de outubro de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413479 Nr: 4218-43.2015.811.0041

 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: ALCIDES EDUARDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT movida por 

Alcides Eduardo de Oliveira em desfavor de Segurador Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT S/A.

 Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia referente à obrigação imposta na 

sentença no valor de R$ 4.978,06 (fls. 135/137).

Em seguida as partes em petição conjunta requereram a expedição de 

alvará em seu favor da parte autora (fl. 138).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pela 

requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 137.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora.

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

necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 447692 Nr: 10765-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA

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

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

OAB:MT 12.893

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

OAB:16.780-BA

 Vistos, etc.

Fábio Henrique Gamas Moura promove o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de Tim Celular S.A., visando recebimento da 

quantia imposta r. sentença prolatados nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença o executado realizou o 

pagamento da quantia de R$ 5.750,00 (fl. 103), porém a parte exequente 

não concordou com o valor depositado, razão pela qual pugnou pela 

intimação do devedor para realizar o pagamento do valor remanescente 

(fl. 105/106).

Devidamente intimado o executado realizou o depósito da quantia de R$ 

354,11 (fl. 108v), ao passo que a exequente manifestou concordância 

com o valor depositado em juízo e requereu expedição de alvará em seu 

favor (fl. 111).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados às fls. 103 e 108v serviram para adimplir o 

débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor consignado em juízo pelo executado.

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

necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 306260 Nr: 2031-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA CRISTINA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

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

FILHO - OAB:13604/A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209/A

 Vistos, etc.

Dinalva Cristina de Almeida promove o presente cumprimento de sentença 

em desfavor de Banco Bradescard S/A, visando recebimento da quantia 

imposta r. sentença prolatados nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito (fls. 138/140).

Devidamente intimado o executado realizou o depósito da quantia de R$ 

17.302,37 (fl. 144/145) e em seguida apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença alegando excesso de execução no valor de R$ 

2.081,26. Ainda, informou ter realizado o depósito da quantia de R$ 

4.083,17 em 20/01/2015 (fl. 150), ressaltando por fim que valor devido 

corresponde ao importe de R$ 19.090,25 (fls. 145/149).

Às fls. 154/155 a exequente manifestou concordância com os valores 

depositados em juízo pelo executado e requereu a expedição de alvará em 

seu favor.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente ressalto que restou prejudicado o pedido de impugnação ao 

cumprimento de sentença oposto pelo executado, tendo em vista a 

concordância da parte exequente quanto aos cálculos elaborados por ele.

Outrossim, o processo é de ser extinto em virtude da satisfação do 

crédito, uma vez que os valores depositados em juízo às fls. 150/151 

serviram para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento dos 

valores consignados em juízo pelos executados.

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

necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 305170 Nr: 826-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CANUTO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A

 Vistos, etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por dano moral promovida por Benedito Canuto da Silva em desfavor de 

Claro S.A.

Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor da condenação (fls. 373).
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Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (fl. 377).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa à fl. 373.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento dos 

valores consignados em juízo pelos executados.

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

necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450863 Nr: 12278-88.2016.811.0002

 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: HIGOR MEIRELES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT promovida por Higor 

Meireles da Silva em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito do valor da condenação (fls. 130).

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (fl. 132).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa à fl.130.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores 

consignados em juízo pelo requerido.

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

necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 289559 Nr: 9111-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICLO CAIRU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. ALBENEZI E CIA LTDA/ME, MARGULINO 

ROBERTO ALBENEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE PONTES ALMEIDA - 

OAB:2567, JOSE ANGELO DE ALMEIDA - OAB: 309/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Ciclo 

Cairu Ltda. em desfavor de M. R. Albenezi e Cia Ltda. e Margulino Roberto 

Albenezi, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente requereu a desistência da ação (fls. 93).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

O pedido de fl. 93 se trata de uma simples manifestação de desistência da 

lide, sendo que a parte executada não foi citada, sendo desnecessária a 

sua anuência.

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo unido e art. 775, do CPC.

Custas pela parte exequente. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005682-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TITAN OPTICA E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

VRG LINHAS ÁEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCIELE MARCOMIN DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005682-71.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

TITAN OPTICA E ACESSORIOS LTDA - ME, LUCIA FATIMA MANENTI 

NOVELLI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., VRG 

LINHAS ÁEREAS S/A Vistos, etc. Considerando a deliberação do termo de 

audiência constante no id. 15950687, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 18/12/2018, às 16:30 horas. Assim, devolvo os autos 

à Secretaria deste juízo para que aguarde-se a realização da audiência 

designada. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007403-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISOSTOMO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007403-87.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ANA CRISOSTOMO DA COSTA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, 

etc. Ana Crisostomo da Costa ingressou com o presente pedido de tutela 

cautelar antecedente de exibição de documentos em desfavor de Banco 

Itaú S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Determinada a 

emenda da petição inicial (Id. 14816979) a parte autora não atendeu o 

comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, 

conforme certificado no Id. 16223827. Os autos me vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a 

emenda da petição inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, motivo porque 

deverá arcar com ônus de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da 
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parte autora para sanar as irregularidades apontadas no Id. 16223827, 

inexiste alternativa senão indeferir a petição inicial, com fundamento no 

parágrafo único, artigo 321, do Código de Processo Civil. Posto isso, 

indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, 

com espeque no inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

pela parte autora. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Número: 1008045-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENSON FEITOSA DE JESUS (EMBARGANTE)

LUCILENE GONCALVES FEITOSA DE JESUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008045-94.2017.8.11.0002. EMBARGANTE: 

ERMENSON FEITOSA DE JESUS, LUCILENE GONCALVES FEITOSA DE 

JESUS EMBARGADO: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se 

de embargos à execução movido por Emerson Feitosa de Jesus e Lucilene 

Gonçalves Feitosa de Jesus, em desfavor de Ivan Carlos de Oliveira, 

alegando a inexigibilidade do título executivo, a ocorrência de vício de 

consentimento (coação) dos embargantes ao assinar o Contrato Particular 

de Compra e Venda de Imóvel juntado nos autos em associado nº 

1002394-81.2017.8.11.0002, a existência de prática de agiotagem pelo 

embargado bem como a ocorrência de pagamento pelo primeiro 

embargante através da prestação de serviço consistente na construção 

de um conjunto de quitinetes no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais). Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (id. 

10815990) Em seguida o embargado apresentou impugnação (id. 

12388138), pugnando pelo julgamento improcedente dos presentes 

embargos. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Da 

análise detida da pretensão contida na petição inicial vislumbro que os 

requisitos da tutela jurisdicional almejada deixaram de ser preenchidos, o 

que leva a extinção dos presentes embargos à execução, por falta de 

interesse processual. Isso porque, na presente ocasião julguei extinto o 

processo de execução de título extrajudicial associado (nº 

1002394-81.2017.8.11.0002), diante da ausência de exigibilidade do título 

executivo. Diante deste cenário, fica evidenciada a perda superveniente 

do objeto dos presentes embargos, uma vez que inexiste execução a 

embasa-lo. Certo, ainda, que os embargos à execução são meio de 

oposição à execução e devem tramitar por dependência ao processo de 

execução, consoante disposição do art. 914, §1º do CPC, de modo que 

inexistindo ação executiva, descabido o trâmite dos embargos. Dessa 

forma, ante a manifesta falta de interesse processual para o manejo da 

presente lide, haja vista a extinção da execução, a sua extinção também é 

medida que se impõe. Com estas considerações, verifico a falta de 

interesse processual superveniente, pela perda do objeto, motivo pelo qual 

julgo extinto a presente demanda, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, inc. IV, do CPC. Condeno a parte embargante ao pagamento de 

custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a natureza da causa, que não exigiu 

dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da 

prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 85), cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às 

providencias necessárias. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE AQUINO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE BRASIL VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SAUDE LTDA 

(RÉU)

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KATTARINA BARGETZI NOBREGA OAB - PB12596 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001042-25.2016.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e 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: 1001042-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE AQUINO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE BRASIL VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SAUDE LTDA 

(RÉU)

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KATTARINA BARGETZI NOBREGA OAB - PB12596 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001042-25.2016.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e 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: 1001042-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE AQUINO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE BRASIL VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SAUDE LTDA 

(RÉU)

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KATTARINA BARGETZI NOBREGA OAB - PB12596 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001042-25.2016.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e 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: 1001313-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HUMBERTO SCHMIT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001313-34.2016.8.11.0002 

Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto ao decurso de prazo 

para oferecimento da contestação, se houve manifestação/providência da 

parte. Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as 

provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 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: 1001313-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HUMBERTO SCHMIT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001313-34.2016.8.11.0002 

Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto ao decurso de prazo 

para oferecimento da contestação, se houve manifestação/providência da 

parte. Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as 

provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001390-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DA COSTA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001390-43.2016.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001390-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DA COSTA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001390-43.2016.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e 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-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008522-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008522-83.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se da Impugnação Contra à Relação De Credores 

interposta pela recuperanda TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA por 

dependência aos autos da recuperação judicial (Autos N.º 

1002774-70.2018.8.11.0002), em face do credor BANCO DAYCOVAL, 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, 

intime-se parte adversa para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá 

juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009205-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS OAB - SP108346 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONET COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005670-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE COMERCIAL LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SAMIR HAMMOUD (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005670-86.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta 

por BANCO DO BRASIL S.A por dependência aos autos da 
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FORTE COMERCIAL LTDA (Processo nº 

1004743-57.2017.811.0002), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei 

N.º 11.101/2005. Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, da Lei 

N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Digne-se esta secretaria a promover 

associação do feito aos autos de nº 1004743-57.2017.811.0002. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005178-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GARAVELO & CIA MASSA FALIDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO LUIZ KUGELMAS OAB - SP15335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006822-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J P PNEUS LTDA - ME (AUTOR(A))

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDIR TORRES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006822-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J P PNEUS LTDA - ME (AUTOR(A))

NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANDIR TORRES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008298-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE BUSTAMANTE DE JESUS (AUTOR(A))

MARIA GISELE DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

K. C. L. (AUTOR(A))

MAURA REGINA DE MORAES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT0019689A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004132-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir. PRAZO DE 10 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002950-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TRAJANO CAETANO DA SILVA TOMASINE OAB - MT23489/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYLZA RAMOS SOARES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002950-49.2018.8.11.0002. Vistos. A 

presente ação foi nominada de Imissão na Posse com pedido de 

antecipação de tutela. A ação de imissão de posse é apropriada para 

aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse, 

apresentando como requisitos, portanto, além da prova do domínio, a 

delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro. Sobre imissão de 

posse e seus requisitos, colhe-se da jurisprudência: “A ação de imissão 

de posse é entendida enquanto o meio processual posto à disposição do 

adquirente de imóvel [...] cuja natureza é petitória, bastando a 

apresentação de título idôneo à transferência do domínio, sendo 

irrelevante o exercício de posse direta prévia por parte do adquirente ou 

do vendedor” (STJ, REsp n. 264.554/MG, rel. Min. Carlos Alberto Menezes 

Direito, j. Em 18-10-2001). O êxito da ação de imissão de posse depende 

da existência de título de domínio sobre a coisa em litígio e a comprovação 

de posse injusta daqueles que a detêm. Ocorre que, da análise da 

documentação juntada aos autos constata-se que, o autor recebeu 

autorização para escritura pública em 17/11/2016(id. 12783371), tendo 

realizado averbação em 28/11/2017 (id. 12783468). Sustenta ainda que, 

no mês de novembro de 2016 foi frustrado de ingressar no imóvel pela 

parte requerida, bem como informa que em meados de 2017 a requerida 

se apresentou como dona do terreno e encontra-se na sua posse do 

imóvel reivindicado. Destarte, antes de receber a emenda da petição 

inicial, intime-se o autor, por meio do seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer o que efetivamente pretende diante do acima 

consignado e eventualmente adequar o título da ação, bem como os 

pedidos/fundamentos, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Várzea Grande/MT, 15 de outubro de 2018. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005257-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA ROCHA (AUTOR(A))

OTICA MUNDIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001431-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERLEI LAMEL OAB - MT20943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1001431-10.2016.8.11.0002 

Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto à tempestividade da 

contestação de Id.5005849. Certificada a contestação, abra-se vistas à 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Por fim, especifiquem as 

partes as provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003207-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DO PRADO (EXEQUENTE)

MARIO BOTELHO DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS COELHO DO PRADO OAB - MT20888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1003207-11.2017.8.11.0002 

Vistos. Em face do petitório de Id. 10469623, doc. 10469846, em que a 

parte autora requer a extinção do presente feito, nos termos do art. 200 

do Código de Processo Civil, e considerando a devolução de carta 

precatória negativa Id. 11139536, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado Estatuto. Sem custas, diante 

da gratuidade da justiça. Sem condenação em honorários, ante a 

inexistência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 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: 1002876-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA ISRAELA ALCANTERA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004697-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004697-68.2017.8.11.0002 

Vistos. Compulsando aos autos, verifica-se que, não consta a informação 

de que foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, 

intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme previsão do 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 

24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001141-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ARAÚJO NETO (REQUERIDO)

ELIZABETH CORREA ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Autos nº 1001141-24.2018.8.11.0002 

Vistos. Em face da petição de Id. 14922612, em que o autor requer a 

extinção do presente feito, nos termos 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 julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

supracitado Estatuto. Custas se houver, pelo autor diante de sua 

desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. Tais exigências, no 

entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez 

que defiro o beneficio da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, 

ante a inexistência de contraditório. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 24 de outubro de 2018. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000108-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SEBASTIAO PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (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. 1000108-96.2018.8.11.0002 

Vistos. Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente 

a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 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. Após, conclusos para 

as deliberações pertinentes. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007580-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS NEVES CAMARGO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para que venham aos autos especificar as provas que ainda pretendem 

produzir. Prazo de 10 dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 118029 Nr: 19774-81.2010.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A, TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

ALIANÇA LTDA, MAURICIO TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056, TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial, advogado Tassio Vinicius Gomes 

de Azevedo, OAB 13.948, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297183 Nr: 17598-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - Q.22, L 23

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da devolução do 

mandado de citação com resultado negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 269304 Nr: 15044-90.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.R.D. VENTURINI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA -ME ( 

WEBFLAVIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEADA DOS 

SANTOS - OAB:MT 12.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da requerente para que se manifeste acerca da carta de 

citação devolvida com resultado negativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 410393 Nr: 16845-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ASSUNÇÃO CORREA, GENEROSA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 INTIMAÇÃO da parte requerida para se manifestar em 5 (cinco) dias (art. 

1.023, § 2º, CPC), apresentando suas contrarrazões ao embargo de 

declaração apresentado pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 343475 Nr: 10651-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÊNIX MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TAXI AÉREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:19689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

devolução da carta precatória sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342626 Nr: 10005-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRAZ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANNAH COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, MARIA DA PENHA CERQUEIRA, 

CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, HELIO FERREIRA RAMOS, ROSICLER 

RIBEIRO DOS SANTOS, JANDIR FAGUNDES, SEGUNDO SERVIÇO 

NOTORIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as 

provas que eventualmente pretendam produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 339208 Nr: 7305-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOS SANTOS, RAUL DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SANTOS DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO LTDA - ME, DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - OAB:MT 10.203

 INTIMAÇÃO para o advogado

 LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR DEVOLVER os autos no prazo de 3 

(três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em multa nos moldes do 

art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como da expedição de 

Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 236211 Nr: 16144-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVINEZ ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IZABEL SILVA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 12.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, ANDREI OSTI ANDREZZO - OAB:144319/SP

 Certifico que não há nos autos comprovante de valor depositado a maior.

Certifico, ainda, que há uma conta judicial vinculada a este processo: 
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conta de número 3800112571687, e consta com saldo zerado, conforme 

extrato extraído do SISCONDJ - DEPÓSITOS JUDICIAIS, a seguir juntado, 

motivo pelo qual procedo a INTIMAÇÃO do Requerido para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 410393 Nr: 16845-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ASSUNÇÃO CORREA, GENEROSA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 Visto.

 As partes informam às fls. 41 e 45/46 a composição quanto ao objeto da 

presente demanda, requerendo a homologação da avença e a extinção do 

feito com resolução do mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, e JULGO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil/2015.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Expeça-se o necessário.

P. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000242-94.2016.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de outubro de 2018. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000584-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000584-08.2016.8.11.0002 

Vistos. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001030-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA TEIXEIRA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASAI ADMINISTRADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT0010624A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE VIVALDO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARIA GREGORIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARIA APARECIDA FEITOSA DE FARIA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001030-11.2016.8.11.0002 

Vistos. Na decisão inicial Id.1653988, determinou-se a citação da parte 

requerida e dos confinantes, expedição de edital para conhecimento de 

terceiros e interessados, a notificação do Município, Estado e União, bem 

assim ciência ao Ministério Público. O requerido, foi devidamente citado 

Id.6838335, o qual apresentou contestação Id.6853681, no seguimento 

fora apresentada a impugnação no Id.9874155. Os confrontantes não 

foram citados, bem como não fora expedido edital de citação aos 

terceiros, ausentes e eventuais interessados, bem como as Fazendas não 

foram notificadas. Diante de todo o exposto, determino: 1)Citem-se os 

confinantes do imóvel usucapiendo. 2)Por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, citem-se os interessados em lugar incerto e os eventuais 

interessados (Art. 256, I c/c 257, III, ambos do CPC). 3)Por via postal, 

intime-se para manifestar interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a 

estes a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Intimem-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001140-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE MELO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (RÉU)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001140-10.2016.8.11.0002 

Vistos. 1 - Pendente de apreciação o petitório de Id.3073485, ao qual a 

parte autora requer a desistência da ação com relação a requerida 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA – EPP Pois bem. 

Tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, pode o autor desistir da 

ação em relação a um dos réus independentemente da concordância do 

réu remanescente. Demais disso, por conta do princípio da autonomia dos 

co-litigantes, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com 

a parte adversa, como litigantes distintos; exceto no litisconsórcio unitário, 

caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, 

mas os poderão beneficiar, consoante preconiza o art. 117 do NCPC. 

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Novo 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 Novo 

Código de Processo Civil, com relação a requerida EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA – EPP O feito terá sua tramitação normal com 

relação a parte requerida MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. 
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Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, com 

relação a requerida acima especificada. 2 – Especifiquem as partes as 

provas que porventura ainda pretendam produzir nos autos, 

justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 29 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002325-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MARCOS BARROS BUMLAI (EXECUTADO)

IVAN GRILIAUD SOUZA (EXECUTADO)

GRILLAUD SOUZA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

IVANDRO GRILLAUD SOUZA (EXECUTADO)

MARILZA GRILLAUD SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, por meio de sua procuradora, 

propôs ação de “Execução Fiscal” em face de GRILLAUD SOUZA & CIA 

LTDA - ME, ante a existência de débitos, conforme certidão de dívida ativa. 

O processo tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de Id. 

15992332, juntada pela parte exequente, na qual informa que o débito foi 

quitado e requer a extinção do feito, bem como a liberação de eventual 

valor penhorado. É a síntese do necessário. Decido. Comprovado nos 

autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito exequendo, com fulcro 

no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução. 

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais. Por outro 

lado, deixo de condená-la em honorários advocatícios, tendo em vista que 

estes já foram pagos, assim se inferindo da certidão de dívida ativa no 

campo “FUNJUS” (Id. 1940976). Proceda-se ao levantamento do valor 

bloqueado, restituindo-os a parte executada, mediante depósito em conta 

corrente declinada na petição de Id. 16041969. Transitada em julgado e 

paga as custas processuais, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. 

C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000195-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAUNA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

Autos 1000195-23.2016.8.11.0002 Ação Declaratória Constitutiva 

Requerente: Agropecuária Itaúna Ltda Requerido: Agência Fazendária de 

Várzea Grande Visto. A AGROPECUÁRIA ITAÚNA LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado devidamente qualificada nos autos, ajuizou Ação 

Declaratória Constitutiva com pedido de Tutela de Urgência em face da 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE, vinculada à Secretaria de 

Estado de Fazenda de Mato Grosso, órgão igualmente qualificado nos 

autos, por meio da qual alega ser empresa regularmente constituída e que 

atua no ramo de comercialização de produtos agrícolas, como milho, soja, 

algodão e outros, tendo sido beneficiada, em virtude da sua regularidade 

fiscal perante a Secretaria de Estado de Fazenda, com a inclusão no 

regime tributário de apuração e arrecadação mensal do ICMS, conforme 

art. 79 do RICMS/MT/1998, atual art. 12, de acordo com o Decreto 

Governamental 2.212/14, vindo, porém, a ser notificada em 3.8.2015 pela 

Secretaria de Estado de Fazenda a respeito de uma série de penalidades 

administrativas por não ter apresentado as corretas Escriturações Fiscais 

Digitais – EFD de seus registros comerciais. Argumenta que ao confrontar 

as informações contidas na notificação com seus arquivos é possível 

verificar inexistir razão à parte ré, uma vez que as EFD foram 

encaminhadas tempestivamente, incluindo períodos de 2013 a 2016, 

estando, assim, regular com suas obrigações fiscais, conforme provam as 

CPNDI – Certidões Positivas com Efeitos de Certidões Negativas de Débitos 

e Outras Irregularidades Fiscais, sendo, mesmo assim, alvo das 

penalidades aplicadas pela Medida Cautelar Administrativa, 

unilateralmente, com a finalidade de suspender seu credenciamento no 

sistema de emissão de notas fiscais, seu regime de apuração, dentre 

outros que inviabilizam completamente o desenvolvimento de qualquer 

atividade comercial. Com fundamento no art. 147 e 149, II e III, do Código 

Tributário Nacional, e na jurisprudência que considera inconstitucionais as 

penalidades e restrições concernentes a compelir o contribuinte ao 

cumprimento das obrigações tributárias, por violarem o livre exercício da 

atividade econômica e profissional, em tutela de urgência e no mérito, pede 

a suspensão dos efeitos da medida cautelar administrativa e das 

penalidades dela decorrentes. Junta documentos. O pedido liminar foi 

deferido, a fim de suspender os efeitos da medida cautelar administrativa. 

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação em que alega que a 

autora é contumaz em não efetuar o pagamento do ICMS devido, 

causando grave prejuízo ao erário estadual; que o regime cautelar de 

apuração não é meio indireto de cobrança de tributos, mas mera 

regulamentação do período de apuração e pagamento do imposto, com 

amparo no CTN, na Lei 7.098/98 e no art. 915, caput, do Regulamento do 

ICMS, não havendo, pois, ilegalidade nos atos praticados pela autoridade 

fiscal. Pugna, ao final, pela improcedência. Houve impugnação à 

contestação, com pedido de julgamento antecipado do mérito. A liminar 

concedida teve seus efeitos suspensos por ordem exarada pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de Suspensão 

de Liminar ou Antecipação de Tutela por lesão à economia pública. É o 

relatório. Decido. O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, em virtude da 

constatação de que não há necessidade de produção de outras provas. 

Toda a questão a ser elucidada no caso em apreço reside na verificação 

da regularidade fiscal da autora, que, em sua petição inicial, diz, conforme 

observado no sucinto relatório, ter encaminhado à parte ré, 

tempestivamente, as escriturações fiscais digitais de seus registros 

comerciais, ao contrário do afirmado pela Fazenda Pública Estadual, que, 

por isso, teria aplicado penalidades, por meio da chamada Medida Cautelar 

Administrativa, com a finalidade de suspender seu credenciamento no 

sistema de emissão de notas fiscais e seu regime de apuração, entre 

outras, notificando a autora e sustentando, em sua contestação, ser esta 

contumaz em não proceder ao pagamento do ICMS devido. O impasse 

jurídico teve origem na Notificação 447411/57/27/2015 expedida pelo Fisco 

Estadual, em que se afirma, em síntese, que a empresa autora 

encontra-se sob Medida Cautelar Administrativa a partir de 3.8.2015, 

conforme artigos 33, 915 e 916 do RICMS/2014, c/c art. 17, I, da Lei 

Estadual 7.098/98 e artigos 96 e 99 do Código Tributário Nacional, em 

razão de a contribuinte “ter comercializado, no período de julho de 2013 a 

fevereiro de 2015, o valor de R$ 12.496.412,96, com ICMS destacado na 

Nota Fiscal no valor de R$ 1.256.302,79, ICMS recolhido no período o valor 

de R$ 89.916,08 e registrado na EFD como ICMS a recolher no período 

apenas o valor de R$ 7.688,14 e não ter entregues os livros fiscais 

eletrônicos do período nos meses: dez de 2014 a fev de 2015.”. A 

notificação esclarece que “para exclusão da Medida Cautelar a 

contribuinte deverá efetuar o recolhimento integral do imposto devido 

sobre os períodos de apuração/movimento efetivos realizados, corrigir 

toda a Escrituração Fiscal Digital-EFD, declarando todos os documentos 

fiscais e valores a recolher corretamente, entregar as EFD’s pendentes, 

comprovar o lançamento no sistema de Conta Corrente Fiscal dos débitos 

de ICMS corrigidos na EFD – Registro de Apuração do ICMS – e quitação 

dos débitos apurados, bem como manter a regularidade nos cumprimentos 

das obrigações tributárias principais e acessórias, e todos esses 

documentos comprobatórios deverão ser juntados aos e-process e 

encaminhado para a SUFIS analisar e emitir o parecer sobre a suspensão 

ou não da Medida Cautelar.”. Para demonstrar sua noticiada regularidade 

fiscal, a autora trouxe com a peça de abertura a Certidão Positiva com 

Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais – 

CPNDI 0017044287, emitida em 24.6.2016, e a Certidão Positiva com 

Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais – 

CPNDI 0017073147, emitida em 29.6.2016, nas quais se esclarece, de 

forma destacada, não alcançarem débitos fiscais já encaminhados para 

inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do 

Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo 
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controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da 

CNDI/SEFAZ. Também acompanha a peça primeira o extrato da Conta 

Corrente Fiscal da autora, informando a consulta de saldo devedor 

corrigido de débito realizada em 29.6.2016, com a afirmação estacada de 

que “nenhum parcelamento com situação irregular foi encontrado para o 

contribuinte”, bem como a consulta de entrega de EFD – Escrituração 

Fiscal Digital, feita em 29.6.2016, com as respectivas datas de entrega. A 

despeito dessa demonstração de regularidade fiscal, na mesma data de 

emissão dos extratos de consulta acima, ou seja, em 29.6.2016, no 

Cadastro de Contribuintes, precisamente na Consulta Genérica de 

Contribuintes, consta a questionada Medida Cautelar Administrativa, com 

fulcro no art. 915 e 916 do RICMS/2014, que em seus caputs assim 

dispõem: “Art. 915 Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de 

cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá 

impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. (cf. 

artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 

9.425/2010)” “Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da 

respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de 

Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a 

segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto 

no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e 

restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito 

passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer 

atividades econômicas. (cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, 

acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)” Na mesma consulta consta do item 

“Regime de Tributação – Apuração Normal do ICMS” ter havido 

afastamento de ofício da empresa autora do regime de estimativa 

simplificado (art. 163 do RICMS/2014). Em suma, a parte autora realmente 

faz prova inequívoca de suas alegações, as quais revelam um contraste 

entre a situação de regularidade fiscal e as penalidades administrativas 

impostas a título de reiterado descumprimento de suas obrigações fiscais, 

desincumbindo-se do ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, tornando imperiosa a necessidade de 

demonstração por parte da Fazenda Pública Estadual da alegada postura 

de inadimplente contumaz atribuída à autora, à luz da incumbência prevista 

no art. 373, II, da lei adjetiva. Contudo, o Estado de Mato Grosso nada 

comprovou a esse respeito, tendo trazido com a contestação apenas um 

extrato atualizado de consulta ao Cadastro de Contribuintes – Consulta 

Genérica de Contribuintes, emitido em 26.7.2016, que tão somente destaca 

a aplicação da Medida Cautelar Administrativa e sua suspensão por força 

da liminar concedida nestes autos, sem qualquer demonstração do 

inadimplemento que levou à utilização da aludida medida, quanto mais de 

forma reiterada, como alegado. Em outras palavras, a parte ré apenas 

realça ter penalizado a parte autora, conforme esta sustenta em suas 

alegações, sem, no entanto, produzir prova da conduta irregular que 

justifique tais penalidades administrativas impostas. Como se vê, nem é o 

caso de se discutir no presente feito se pode ou não a Administração 

Pública Fiscal lançar mão do chamado regime cautelar de apuração ou de 

se debater se as providências tomadas constituem ou não meio indireto de 

cobrança de tributos ou mera regulamentação do período de apuração e 

pagamento do imposto, conforme sustenta a parte ré, uma vez que não se 

demonstrou motivação para a atitude tomada, nisso residindo a alegação e 

a pretensão da autora. Diferente, portanto, é a matéria em exame nestes 

autos daquela que é objeto de questionamento no mandado de segurança 

36119-34.2012.811.0041 (782474), apontado na peça de defesa. Ainda 

que não fosse essa a situação dos autos, certo é que o conteúdo da 

notificação endereçada à parte autora não dá margem à interpretação 

outra senão a de condicionamento ao pagamento do imposto e à 

regularização fiscal para exclusão da medida cautelar de que tratam os 

artigos 915 e 916 do RICMS/2014. Assim, cabe destacar que a ausência 

de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

autora reforça a assertiva lançada por ocasião da apreciação do pedido 

de tutela provisória de urgência, de que a jurisprudência pátria, com afinco 

no art. 97, V, do Código Tributário Nacional, sempre considerou ilegítima a 

imposição de sanções por parte dos regimes especiais de controle e 

fiscalização dos entes públicos estatais como forma de obrigar o 

contribuinte ao pagamento de suas obrigações tributárias. Eis o teor do 

art. 97, V, do CTN: “Somente a lei pode estabelecer: (...) V – a cominação 

de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, 

ou para outras infrações nela definidas;” As ementas a seguir confirmam 

tal comando legal, deixando claro que, segundo entendimento mais 

recente, apenas se considerará legítima tal postura administrativa no caso 

de contribuinte contumaz na prática de infrações tributárias, ainda assim 

não se permitindo impor sanções que impliquem em desarrazoado 

obstáculo às atividades empresariais, como a que as vincula ao 

pagamento obrigatório dos débitos tributários, uma vez que o Fisco conta 

com meios legais para exigir o adimplemento: “TRIBUTÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. ICMS. REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. 

IMPOSIÇÃO EM FACE DE REITERADAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS. 

POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELO 

FISCO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. NECESSIDADE. 1. Recurso especial 

pelo qual se discute a legitimidade do Regime Especial de Controle e 

Fiscalização, previsto na legislação do Estado de Minas Gerais (art. 52 da 

Lei 6.763/75), que foi imposto à contribuinte por meio de ato do Delegado 

Fiscal de Betim. 2. O STJ já decidiu pela ilegitimidade do regime especial 

mineiro, ao fundamento de que ele representa coação ilegítima para o 

pagamento de tributos. Precedentes: REsp 281.588/MG, Rel. Ministro João 

Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 01/02/2006; AgRg no REsp 

734.364/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 

29/08/2005; RMS 15.674/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 

22/04/2003; AgRg no REsp 77.224/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Segunda Turma, DJ 11/09/2000. 3. Mais recentemente, todavia, o STJ vem 

admitindo a imposição do regime especial aos contribuintes que 

comprovadamente sejam reincidentes na prática de infrações tributárias, 

como meio inerente ao poder de polícia e necessário para que a 

Administração Tributária possa prevenir novos prejuízos aos cofres 

públicos. Precedentes: AgRg nos EDcl no RMS 17.983/GO, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 

29/10/2009; REsp 1.032.515/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 29/04/2009; AgRg no RMS 23.578/SE, Rel. Ministro Francisco 

Falcão, Primeira Turma, DJe 09/04/2008. 4. Tem-se, portanto, que é 

possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a 

contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas 

obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo 

desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao 

pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o 

fisco já possui meios próprios. (...) (destaquei – STJ - REsp 1236622 / MG 

– rel. Min. Benedito Gonçalves – 1ª Turma – 13.3.2012 – DJe 16.3.2012 – 

RSTJ 226/198) No corpo do voto alusivo à ementa reproduzida acima se 

confere o seguinte: “TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE 

FISCALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. PROCESSUAL CIVIL. POSTERGAÇÃO DO 

JULGAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAS. INDEFERIMENTO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. As limitações impostas à 

atividade comercial do contribuinte, em face da aplicação do regime 

especial do ICMS, violam as garantias constitucionais da liberdade de 

trabalho, de comércio, e da livre concorrência. Precedentes do E. STF. 2. 

A ratio essendi das Súmulas 70, 323 e 547 do STF indicia o repúdio da 

jurisprudência às formas coercitivas de cobrança do tributo mediante 

autotutela oblíqua pela Administração Tributária. 3. O regime especial não 

pode mudar a forma de cobrança do tributo, uma vez que "fiscalizar" não 

significa "tributar de maneira diversa", a inviabilizar a concorrência. 4. A 

apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, 

motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para 

julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento 

de defesa. 5. Recurso ordinário parcialmente provido, para conceder a 

segurança.” (destaquei – STJ – RMS 15.674/MG – Rel. Ministro Luiz Fux – 

1ª Turma – DJ 22.04.2003). “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ICMS. 

SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE. VIOLAÇÃO DO ART. 97, V, DO CTN. EXAME DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando 

a questão infraconstitucional suscitada no recurso especial não foi 

debatida no acórdão recorrido, nem, a respeito, foram opostos embargos 

de declaração. 2. O regime especial de controle e fiscalização, editado 

com base no art. 52 da Lei n. 6.763/75 do Estado de Minas Gerais, 

constitui meio de coação ilegítimo a pagamento de tributo, afrontando, por 

isso, a legislação infraconstitucional, especificamente o art. 97, V, do CTN. 

Precedentes do STJ e do STF. 3. O recurso especial não é via hábil para o 

reexame de questões de natureza constitucional. 4. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido (REsp 281.588/MG, 

Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 01/02/2006). 

Desse modo, não se podendo extrair da documentação que instrui todo o 

processo que a empresa autora é reincidente no cometimento de 

infrações tributárias, adicionado ao fato de que a notificação enviada à 
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autora deixa claro o condicionamento da exclusão da Medida Cautelar 

imposta ao “recolhimento integral do imposto devido sobre os períodos de 

apuração/movimento efetivos realizados”, bem como à correção de “toda 

a Escrituração Fiscal Digital – EFD, declarando todos os documentos 

fiscais e valores a recolher corretamente”, à entrega das EFD pendentes, 

à comprovação do “lançamento no Sistema de Conta Corrente Fiscal dos 

débitos de ICMS corrigidos na EFD” e quitação dos débitos apurados, além 

de “manter a regularidade nos cumprimentos das obrigações tributárias 

principais e acessórias”, conclui-se resultar demonstrado que a empresa 

autora sofre abusiva exigência por parte da ré, uma vez que o Fisco 

dispõe da possibilidade do lançamento tributário nos termos do art. 149, II e 

III, do CTN. Cabe anotar, por fim, também assistir razão à parte autora 

quando esta argumenta que a parte ré violou o princípio da legalidade 

tributária ao não providenciar o lançamento do tributo que entende devido 

– ao menos não provou que o fez –, não podendo, por isso, invocar a 

aplicação do disposto no art. 160 do Código Tributário Nacional acerca do 

vencimento do crédito. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na Ação Declaratória Constitutiva proposta pela Agropecuária 

Itaúna Ltda em face do Estado de Mato Grosso, a fim de confirmar a tutela 

de urgência concedida, no sentido de sustar, em definitivo, os efeitos das 

penalidades administrativas identificadas no Cadastro de Contribuintes – 

Consulta Genérica de Contribuintes, anexado a estes autos, declarando, 

pois, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, e condenando o ente público estadual ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c § 2º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se o disposto no art. 496, I, do Código 

de Processo Civil, remetendo-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

reexame necessário, após o decurso do prazo recursal, com ou sem 

recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 25 de outubro de 

2018. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006492-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ANTONIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Vistos, Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil). Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da 

executada, expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno 

Valor para pagamento dos valores acrescidos de juros e correção 

monetária até a data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no 

§3º, incisos I e II, do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades 

legais (art. 100, da Constituição Federal). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006352-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA LOPES SANTIAGO CARNEIRO (AUTOR(A))

A. F. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT0013186A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004406-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAILTON JOSE SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002643-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME WAGNER (EXECUTADO)

LAIS MAISA WAGNER (EXECUTADO)

ELIZABETE MATTOS PAGNONCELLI WAGNER (EXECUTADO)

LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, qualificada nos autos e seus sócios ELIZABETE 

MATTOS PAGNONCELLI WAGNER, GUILHERME WAGNER e LAIS MAISA 

WAGNER, todos qualificados nos autos, propuseram “Exceção de 

Pré-executividade” em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, igualmente 

qualificada, alegando, em síntese, o cabimento da exceção para alegar 

matéria cognoscível de ofício, como a ilegitimidade dos sócios. Sustentam 

que a figura dos sócios não pode ser confundida com a pessoa jurídica, 

de modo que aqueles não devem responder por dívidas desta, sendo que 

a responsabilidades dos sócios exige a comprovação de que eles tenham 

agido com infração à lei ou ao contrato, o que não se vislumbra no 

presente caso. Por essa razão, pedem seja declarada a ilegitimidade dos 

codevedores, enfatizando, ainda, que a cobrança de multa de 40% é 

abusiva, vez que, de acordo com o RICMS/2014, a multa não pode 

ultrapassar o patamar de 20%. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública 

Estadual alega o não cabimento do incidente, em razão da incidência de 

dilação probatória quanto à alegada ilegitimidade. Esclarece, sobre a multa 

de 40%, que a fundamentação utilizada pelos executados está 

equivocada, pois o art. 923, do RICMS/2014 diz respeito à multa de mora e 

não à multa de ofício, que possui caráter punitivo e é calculada 

proporcionalmente ao valor principal, nos termos do art. 45, da Lei 

Estadual n. 7.098/98, de modo que o pleito deve ser desacolhido. É o 

relatório. Decido. Do cabimento da exceção – O primeiro ponto a ser 

enfrentado no presente incidente processual é o cabimento ou não da via 

da exceção de pré-executividade, assinalando que uma das matérias 

sustentadas diz respeito à ilegitimidade passiva do sócio, questão que, 

como se sabe, pode ser alegada a qualquer momento, de qualquer forma, 

sem a necessidade da prévia garantia do juízo, exigência notadamente 

vinculada à interposição de embargos à execução. A jurisprudência é 

nesse sentido, conforme julgados colacionados por Theotonio Negrão 

(NEGRÃO, Theotonio, GOUVÊA, José Roberto F. e BONDIOLI, Luis 

Guilherme A. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 

Saraiva, 43ª edição, 2011, p. 795): “A nulidade da execução pode ser 

alegada a todo o tempo, desde que ausentes os requisitos do art. 586 (RT 

717/187). Sua arguição não requer segurança do juízo, nem exige a 

apresentação de embargos à execução (RSTJ 85/256, STJ-RT 671/187, 

maioria, 733/175, RSTJ 155/163, RT 596/146, RJTJESP 85/274, 95/281, JTJ 

157/214, 158/181, JTA 95/128, 107/230, Lex-JTA 619/315, RJTAMG 

18/111). Deve ser decretada de ofício (STJ-RT 671/187, maioria; STJ-3ªT., 

REsp 124.364-PE, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 5.12.97, deram provimento, 

v.u., DJU 26.10.98, p. 113; JTA 97/278).” “Não se revestindo o título de 

liquidez, certeza e exigibilidade, condições basilares exigidas no processo 

de execução, constitui-se em nulidade, como vício fundamental; podendo a 

parte argui-la, independentemente de embargos do devedor, assim como 

pode e cumpre ao juiz declarar, de ofício, a inexistência desses 

pressupostos formais contemplados na lei processual civil” (RSTJ 40/447). 

No mesmo sentido: RT 205/81, 811/326, RJTJERGS 169/247.” Portanto, até 

por meio de petição avulsa poderiam os executados se insurgir contra a 

execução para questionar a legitimidade passiva dos sócios, tendo 

preferido, neste caso, fazê-lo pela via da exceção de pré-executividade, 

que já se consagrou em nosso ordenamento jurídico como peça utilizada 

para veicular matérias não só conhecíveis de ofício, como se dava 

inicialmente, mas também, e cada vez mais primordialmente, que não 

exigem dilação probatória (STJ-3ª T., REsp 733.533, Min. Nancy Andrighi, j. 

4.4.06, DJU 22.5.06). No mesmo sentido: STJ-1ª T., Resp 841/1967, Min. 

Luiz Fux, j. 12.2.08, DJ 2.4.08; RT 844/295). A doutrina sinaliza para o 

mesmo rumo, como se vê a seguir: “O rol das hipóteses de cabimento da 

exceção de pré-executividade tem sofrido sistemática ampliação. De 

maneira que, atualmente, as matérias passíveis de serem alegadas nesta 

via excepcional não são somente as de ordem pública, mas também os 
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fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que 

comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. (...) 

Apenas a título de exemplo, em exceção de pré-executividade se pode 

alegar: a) falta de algum dos requisitos de admissibilidade da execução 

(art. 267, CPC); b) falta ou vício do título executivo (art. 283, CPC); c) 

nulidade da execução; d) nulidade da penhora; e) nulidade da 

arrematação; f) evidente excesso de execução (art. 743, CPC); g) 

pagamento da dívida executada; h) ocorrência de prescrição ou 

decadência; i) compensação entre as partes etc.” Assim, ante a 

constatação de que a exceção de pré-executividade é via adequada para 

se arguir a ilegitimidade, por ser matéria de ordem pública, cognoscível, 

pois, de ofício, impõe-se a apreciação dos argumentos explorados no 

incidente. Da ilegitimidade dos sócios – Verifica-se, logo de plano, que 

embora a ilegitimidade seja matéria que em regra geral é suscetível de 

manejo pela via eleita, conforme se observou, não é essa a realidade no 

caso específico dos autos, tendo em vista que os excipientes sustentam 

ser parte ilegítima para figurar na lide, sob a argumentação de que não 

praticaram atos abusivos da personalidade jurídica. Cumpre, pois, 

assinalar que, como se verifica dos autos, os nomes dos sócios 

excipientes constam na CDA, como se infere a fl. 6, e, apesar de ser 

relativa a presunção de legitimidade do referido título, não confirmando, 

assim, a responsabilidade dos corresponsáveis tributários, podem estes 

figurar no polo passivo para a relação processual executiva quando os 

seus nomes constam da certidão da dívida ativa, conforme prevê o art. 2º, 

§ 5º, I, da Lei 6.830/80, c/c art. 202, I, do CTN, e art. 779, I, do CPC. Nesse 

sentido: “Não se pode confundir a relação processual com a relação de 

direito material objeto da ação executiva. Os requisitos para instalar a 

relação processual executiva são os previstos na lei processual, a saber, 

o inadimplemento e o título executivo (CPC, arts. 580 e 583). Os 

pressupostos para configuração da responsabilidade tributária são os 

estabelecidos pelo direito material, nomeadamente pelo art. 135 do CTN. A 

indicação, na Certidão de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do 

corresponsável (Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I), confere ao 

indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual 

executiva (art. 568, I), mas não confirma, a não ser por presunção relativa 

(CTN, art. 204), a existência da responsabilidade tributária, matéria que, se 

for o caso, será decidida pelas vias cognitivas próprias, especialmente a 

dos embargos à execução. É diferente a situação quando o nome do 

responsável tributário não figura na certidão de dívida ativa. Nesses 

casos, embora configurada a legitimidade passiva (CPC, art. 568, V), 

caberá à Fazenda exequente, ao promover a ação ou ao requerer o seu 

redirecionamento, indicar a causa do pedido, que há de ser uma das 

situações, previstas no direito material, como configuradoras da 

responsabilidade subsidiária.” (RSTJ 184/125 - destaquei). Como se vê, 

por constar os nomes dos sócios excipientes na CDA, podem eles figurar 

no polo passivo da demanda, sem, contudo, configurar sua 

responsabilidade tributária, situação que demandaria dilação probatória, 

manejada tão somente por meio de embargos à execução, tendo em vista 

o que prescrevem os artigos 134, VII, e 135 do CTN acerca do tema, como 

se vê abaixo: “Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do 

cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem 

solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões 

de que forem responsáveis: I - os pais, pelos tributos devidos por seus 

filhos menores; II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus 

tutelados ou curatelados; III - os administradores de bens de terceiros, 

pelos tributos devidos por estes; IV - o inventariante, pelos tributos 

devidos pelo espólio; V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos 

pela massa falida ou pelo concordatário; VI - os tabeliães, escrivães e 

demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos 

praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; VII - os 

sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. 

O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de 

caráter moratório.” (destaquei) “Art. 135. São pessoalmente responsáveis 

pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de 

atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os 

mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou 

representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” (destaquei e 

sublinhei) Assim, os sócios só respondem solidária e pessoalmente pelos 

créditos correspondentes a obrigações tributárias da pessoa jurídica nos 

casos de liquidação de sociedade e quando resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos, situações que bem revelam a necessidade de produção ampla 

de prova, exigência essa não compatível com a via da exceção de 

pré-executividade. Mesmo porque, segundo a jurisprudência, cabe aos 

sócios integrantes da CDA o ônus da prova de demonstrar a inexistência 

de sua responsabilidade, o que só seria possível por meio de embargos à 

execução, conforme se infere dos julgados a seguir: “TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 

CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. 

NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE.1. No que se refere à 

alegada afronta ao disposto no art. 535,inciso II, do CPC, o julgado 

recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente 

a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão 

somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O acórdão recorrido 

encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que 

não é cabível Exceção de Pré-executividade em execução fiscal 

promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe 

ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a 

inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que 

demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos 

Embargos à Execução.”3. Agravo Regimental não provido.” (STJ – AgRg 

no AREsp 474717/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 

22.4.2014, p. DJe 18.6.2014 - destaquei). No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO QUOTISTA. 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. CDA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NOME DO EXECUTADO 

NA CDA. CO-RESPONSÁVEL REDIRECIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. ARTIGO 543-C, DO 

CPC. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO 557 DO CPC. APLICAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7. 1. A 

responsabilidade patrimonial secundária do sócio, na jurisprudência do E. 

STJ, funda-se na regra de que o redirecionamento da execução fiscal, e 

seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é 

cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de 

poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução 

irregular da empresa. 2. 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'." Precedente: REsp. 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. 

DENISE ARRUDA, DJU 01.04.09) 3. A suscitação da exceção de 

pré-executividade dispensa penhora, posto limitada às questões relativas 

aos pressupostos processuais; condições da ação; vícios do título e 

exigibilidade e prescrição manifesta. 4. A responsabilidade de sócio, por 

dívida fiscal da pessoa jurídica, em decorrência da prática de ato ilícito, 

demanda dilação probatória. 5. A exceção de pré-executividade se mostra 

inadequada, quando o incidente envolve questão que necessita de 

produção probatória, como referente à responsabilidade solidária do 

sócio-gerente da empresa executada. 6. Conforme assentado em 

precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC 

(REsp. 1.104.900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe 

exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio 

que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a 

presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que 

figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua 

responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, 

deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 7. À luz da 

novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso 

especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais 

recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser 

julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da 

Res. STJ 8/2008). 8. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no Ag 

1278132/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2010 - 

destaquei). Como se vê, a situação exige maior dilação probatória, com 

vistas à comprovação acerca da inexistência de responsabilidade dos 

sócios/executados sobre o débito, ônus que cabe a estes, em embargos à 

execução, impondo-se, portanto, o reconhecimento da inadequação da via 
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eleita nesse ponto. De igual modo, o descontentamento dos 

executados/excipientes em relação à multa aplicada na CDA deveria ter 

sido manejado por meio de embargos, uma vez que “no âmbito da exceção 

de pré-executividade, só é possível o exame de defeitos presentes no 

próprio título, aqueles que o juiz deve declarar de ofício; questões relativas 

[...] ao excesso na execução em razão da cobrança ilegal de multa e de 

juros de mora constituem temas que só podem ser examinados no âmbito 

de embargos do devedor" (REsp. n. 1409704, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 

em 5.12.2013). Em face de todo o exposto, não conheço da exceção de 

pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito com a intimação 

da parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Deixo de condenar os excipientes em 

honorários advocatícios por não ser possível a fixação de tal verba em 

exceção de pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, 

ED no Resp 1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no 

mesmo sentido RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005477-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELISBINO DE FARIAS (EXECUTADO)

SERGIO DE FARIA (EXECUTADO)

JOAO FRANCISCO GONCALVES (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO ROCCA (EXECUTADO)

JOAO BATISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

COLINA VERDE RECICLAGEM DE METAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO CRISOSTOMO DA GAMA E SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677/O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. JOÃO FRANCISCO GONÇALVES, qualificado nos autos propôs 

“Exceção de Pré-executividade” em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, igualmente qualificada, alegando, em síntese, o cabimento da 

exceção para alegar matéria que não demanda dilação probatória, com a 

prescrição do crédito tributário e a ilegitimidade de sócio. Alega que a 

execução fiscal foi proposta em 21.7.2017, quando os créditos já estavam 

prescritos, vez que foram definitivamente constituídos em janeiro de 2010, 

abril de 2012, maio de 2013 e julho de 2015 (data do vencimento do tributo) 

e, ainda que seja considerada a data da constituição descrita na CDA, o 

fato gerador mais remoto (12/2009) teria sido constituído em 9.1.2012. 

Argumenta ter sido incluído indevidamente da execução, pois nunca teve 

qualquer relação jurídica com a empresa executada, tampouco atuou como 

seu diretor, sócio ou empregado, sendo que apenas assinou a quinta 

alteração contratual em 24.7.2015 na qualidade de procurador de sua 

genitora Sra. Maria do Carmo Rocca, sócia executada. Aduz que, mesmo 

que tivesse ocupado cargos na empresa executada, a responsabilidade 

tributária restringe-se à prática de ato ou fato eivado de excesso de poder 

ou com infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não aconteceu 

e que, além disso, nunca foi intimado para defender-se no processo 

administrativo. Finaliza pugnando pela suspensão e recolhimento do 

mandado de penhora expedido nos autos, bem como a procedência dos 

pedidos. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual não se 

pronunciou nos autos. É o relatório. Decido. Do cabimento da exceção – O 

primeiro ponto a ser enfrentado no presente incidente processual é o 

cabimento ou não da via da exceção de pré-executividade, cabendo 

assinalar que a prescrição do crédito tributário e a ilegitimidade do sócio, 

por serem matérias que podem ou não ensejar a extinção da execução, 

como se sabe, podem ser alegadas a qualquer momento, de qualquer 

forma, sem a necessidade da prévia garantia do juízo, exigência 

notadamente vinculada à interposição de embargos à execução. A 

jurisprudência é nesse sentido, conforme julgados colacionados por 

Theotonio Negrão (NEGRÃO, Theotonio, GOUVÊA, José Roberto F. e 

BONDIOLI, Luis Guilherme A. Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor. Saraiva, 43ª edição, 2011, p. 795): “A nulidade da 

execução pode ser alegada a todo o tempo, desde que ausentes os 

requisitos do art. 586 (RT 717/187). Sua arguição não requer segurança 

do juízo, nem exige a apresentação de embargos à execução (RSTJ 

85/256, STJ-RT 671/187, maioria, 733/175, RSTJ 155/163, RT 596/146, 

RJTJESP 85/274, 95/281, JTJ 157/214, 158/181, JTA 95/128, 107/230, 

Lex-JTA 619/315, RJTAMG 18/111). Deve ser decretada de ofício (STJ-RT 

671/187, maioria; STJ-3ªT., REsp 124.364-PE, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 

5.12.97, deram provimento, v.u., DJU 26.10.98, p. 113; JTA 97/278).” “Não 

se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, condições 

basilares exigidas no processo de execução, constitui-se em nulidade, 

como vício fundamental; podendo a parte argui-la, independentemente de 

embargos do devedor, assim como pode e cumpre ao juiz declarar, de 

ofício, a inexistência desses pressupostos formais contemplados na lei 

processual civil” (RSTJ 40/447). No mesmo sentido: RT 205/81, 811/326, 

RJTJERGS 169/247.” Portanto, até por meio de petição avulsa poderia o 

executado se insurgir contra a execução para questionar a prescrição, 

tendo preferido, neste caso, fazê-lo pela via da exceção de 

pré-executividade, que já se consagrou em nosso ordenamento jurídico 

como peça utilizada para veicular matérias não só conhecíveis de ofício, 

como se dava inicialmente, mas também, e cada vez mais primordialmente, 

que não exigem dilação probatória (STJ-3ª T., REsp 733.533, Min. Nancy 

Andrighi, j. 4.4.06, DJU 22.5.06). No mesmo sentido: STJ-1ª T., Resp 

841/1967, Min. Luiz Fux, j. 12.2.08, DJ 2.4.08; RT 844/295). A doutrina 

sinaliza para o mesmo rumo, como se vê a seguir: “O rol das hipóteses de 

cabimento da exceção de pré-executividade tem sofrido sistemática 

ampliação. De maneira que, atualmente, as matérias passíveis de serem 

alegadas nesta via excepcional não são somente as de ordem pública, 

mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, 

desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação 

probatória. (...) Apenas a título de exemplo, em exceção de 

pré-executividade se pode alegar: a) falta de algum dos requisitos de 

admissibilidade da execução (art. 267, CPC); b) falta ou vício do título 

executivo (art. 283, CPC); c) nulidade da execução; d) nulidade da 

penhora; e) nulidade da arrematação; f) evidente excesso de execução 

(art. 743, CPC); g) pagamento da dívida executada; h) ocorrência de 

prescrição ou decadência; i) compensação entre as partes etc.” Assim, 

ante a constatação de que a exceção de pré-executividade é via 

adequada para se arguir a prescrição e a ilegitimidade, por serem matérias 

de ordem pública, cognoscíveis, pois, de ofício, impõe-se a apreciação 

dos argumentos explorados no incidente. Da ilegitimidade do sócio – Antes 

de se apreciar os demais pedidos, impõe-se a análise acerca da alegada 

ilegitimidade passiva do sócio, cumprindo salientar que todo o narrado no 

incidente acerca da não participação do Sr. João Francisco Gonçalves na 

sociedade empresária restou devidamente comprovado nos autos, 

segundo se infere do primeiro Contrato Social da empresa, constituída 

pelos sócios João Felisberto de Faria e Luiz Carlos da Silva em 18.2.2005 

(pg. 100) e das seguidas alterações, na quais se verifica que, de fato, o 

excipiente só figurou na quarta alteração contratual, ocorrida em 

10.6.2009, na condição de testemunha (pg. 88), bem como na quinta como 

advogado da Sra. Maria do Carmo Rocca (pg. 90), de modo que a sua 

inclusão na execução, sem dúvida, foi indevida. Isso porque, segundo a 

jurisprudência, “A retirada do sócio do quadro societário da devedora 

principal não implica em sua não responsabilização pelos débitos 

tributários com fatos geradores até essa retirada, não se 

responsabilizando apenas pelos créditos cobrados com fatos geradores 

posteriores a sua retirada ." (TRF1 – AG/BA 0060788-29.2011.4.01.0000 – 

Sétima Turma, Rel. Desembargador Federal Ricardo Machado Rabelo 

(conv.), p. e-DJF1 p.1241 de 24.8.2012 - destaquei) Ora, se o sócio que 

deixou a sociedade antes do fato gerador do crédito tributário não pode 

ser responsabilizado pelo débito, com muito mais razão aquele que nunca 

integrou o seu quadro societário. Portanto, sem maiores delongas, 

impõe-se o acolhimento do pleito, com a consequente exclusão do 

excipiente do polo passivo da execução, o que dispensa a análise das 

demais matérias sustentadas no incidente, exceto no que se refere à 

prescrição por se tratar de questão de ordem pública. Da 

prescrição/extinção do crédito tributário De acordo com o Código Tributário 

Nacional, a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da 

constituição definitiva do crédito tributário, conforme se infere a seguir: 

"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." Destaquei No mesmo 
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sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, "em 

se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e 

não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, 

contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da 

declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Só a partir desse 

momento, o crédito torna-se constituído e exigível pela Fazenda pública" 

(AgRg no AREsp 302.363/SE - Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves 

Lima, DJe 13.11.2013) - destaquei. No mesmo entendimento os recente 

julgados a seguir: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 

DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 526 DO CPC. 

COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO 

CARACTERIZADA. ARTS. 397 E 527, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ANÁLISE DO ART. 5º, LV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. (...) 3. A Primeira 

Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 

submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do 

CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o 

qual a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 

DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra 

declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos 

tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição 

do crédito tributário. 4. O termo inicial do prazo prescricional para o Fisco 

exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, 

mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do 

vencimento, o que for posterior, em conformidade com o Princípio da Actio 

Nata. 5. Hipótese em que os créditos tributários foram definitivamente 

constituídos com a entrega da declaração e o despacho que ordena a 

citação ocorreu dentro do prazo legal de 5 anos. Logo, inequívoca a não 

ocorrência da prescrição. 6. (...)”(STJ - AgRg no REsp: 1519117 RS 

2015/0050803-6 – Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 

28.4.2015, p. DJe 6.5.2015 - destaquei) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. 

OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIBUTO DECLARADO E NÃO 

PAGO. PRECEDENTES. 1. A mera apresentação de Guia de Informação e 

Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração semelhante prevista em 

lei, perfaz modalidade de constituição do crédito tributário, e o valor 

declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, 

independentemente de qualquer procedimento administrativo de 

lançamento, ou notificação do contribuinte.2. O prazo prescricional nesses 

casos é de cinco anos contados do dia seguinte ao vencimento da exação 

ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 

330.076/MT – Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 2.10.2014, p. 

DJe 8.10.2014) Os julgados acima dizem respeito ao ICMS declarado e não 

pago, diferente da situação presente, em que a parte executada deixou de 

recolher ou recolheu a menor o ICMS Garantido, bem como a taxa de 

segurança contra incêndio - TACIN, ou seja, houve “lançamento de ofício”, 

no qual o fisco notifica o devedor por meio de aviso de cobrança e efetua 

o lançamento, constituindo o crédito tributário. Nesse caso, tanto no 

extinto TFR como no STF, prevalece o entendimento de que “concluído o 

procedimento de lançamento e assim constituído o crédito tributário, o 

Fisco intima o sujeito passivo a fazer o respectivo pagamento. Se este não 

é feito no prazo legal, o direito do Fisco estará lesado, nascendo, então, 

para este, a ação destinada à proteção de seu direito creditório”[1]. Como 

se vê, em quaisquer das situações, independentemente da forma da 

constituição do crédito tributário, é a partir desse momento que se inicia a 

contagem do prazo prescricional que, no caso em comento, se deu em 

9.1.2012, 30.4.2012, 29.5.2013, 31.3.2014 e 31.7.2015, segundo se infere 

do detalhamento da CDA (pg. 9). Nesse passo, é de se reconhecer que 

parte do débito já estava prescrita quando do ajuizamento da execução, 

que se deu em 21.7.2017, mais precisamente aqueles constituídos em 

9.1.2012 e 30.4.2012, não havendo que se falar em prescrição dos 

demais, que só ocorreria em 29.5.2018, em 31.3.2019 e 31.7.2020 (art. 

174, I, do CTN). Em face de todo o exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, a 

fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do executado João Francisco 

Gonçalves, determinando a sua exclusão do processo, declarando-o 

extinto sem resolução do mérito em relação ao excipiente, nos termos do 

art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como para declarar 

prescritos os créditos tributários constituídos em 9.1.2012 e 30.4.2012, 

ordenando o prosseguimento do feito em relação aos demais executados 

e ao saldo remanescente. Intime-se a parte exequente para que proceda à 

retificação da CDA, nos moldes acima, devendo, em seguida, ocorrer nova 

citação dos executados. Condeno a exequente/excepta ao pagamento da 

verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido (crédito prescrito com suas penalidades juros e 

correção) até 200 salários mínimos; 8% (oito por cento) sobre a parte que 

mediar entre 200 e 2000 salários mínimos e, por fim, 5% (cinco por cento) 

sobre o que sobejar os 2000 salários mínimos, nos termos do art. 85, §§ 

2º e 5º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. [1] (MACHADO, Hugo, Brito. 

Curso de Direito Tributário. Malheiros Editora Ltda, 32ª edição, 2012, p. 

228)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349924 Nr: 15781-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CALEGARI LOPES, ILMA XAVIER SIQUEIRA, 

LOURDES FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se do laudo pericial juntado pelo Sr. Perito, que este pleiteia o 

pagamento de 50% da verba honorária já depositada nos autos, bem como 

de 100% referente às servidoras Maria Calegari Lopes e Ilma Xavier 

Siqueira, esclarecendo que para cada uma delas foram realizados dois 

laudos, tendo em vista que ambas possuem duas matrículas.

 De acordo com a decisão que fixou o valor dos honorários periciais, a 

verba foi fixada conforme o número de servidoras, não se considerando, 

na ocasião, o fato de que poderiam possuir mais de uma matrícula, 

implicando, assim, a realização de mais de um laudo pericial.

 Desse modo, considerando que o profissional realizou a perícia em 

documentos distintos, conforme cargo ocupado em cada matrícula, o que 

demandou maior dispêndio de tempo e de zêlo do Contador, não resta 

dúvida de que ele faz jus ao pagamento dos honorários pelos serviços 

efetivamente prestados.

 Assim, determino seja intimado o Município de Várzea Grande para se 

manifestar a respeito, depositando o valor da verba honorária já fixada em 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para cada servidora, no total de 

R$ 700,00 (setecentos reais), comprovando nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos.

 Expeça-se alvará para levantamento dos valores já depositados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333940 Nr: 2511-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SCHERBACH, MARIA 

NATALINA DE FREITAS, REGINA CELIA GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verifica-se do laudo pericial juntado pelo Sr. Perito, que este pleiteia o 

pagamento de 50% da verba honorária já depositada nos autos, bem como 

de 100% referente à servidora Regina Célia Geraldo, esclarecendo que 

foram realizados dois laudos, tendo em vista que possui duas matrículas.

 De acordo com a decisão que fixou o valor dos honorários periciais, a 

verba foi fixada conforme o número de servidoras, não se considerando, 

na ocasião, o fato de que poderiam possuir mais de uma matrícula, 

implicando, assim, a realização de mais de um laudo pericial.

 Desse modo, considerando que o profissional realizou a perícia em 
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documentos distintos, conforme cargo ocupado em cada matrícula, o que 

demandou maior dispêndio de tempo e de zêlo do Contador, não resta 

dúvida de que ele faz jus ao pagamento dos honorários pelos serviços 

efetivamente prestados.

 Assim, determino seja intimado o Município de Várzea Grande para se 

manifestar a respeito, depositando o valor da verba honorária já fixada em 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), comprovando nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos.

 Expeça-se alvará para levantamento dos valores já depositados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349924 Nr: 15781-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CALEGARI LOPES, ILMA XAVIER SIQUEIRA, 

LOURDES FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 466/498, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria do Município, que também deverá cumprir o 

ordenado na decisão de fl. 499/500, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333940 Nr: 2511-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SCHERBACH, MARIA 

NATALINA DE FREITAS, REGINA CELIA GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 466/498, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria do Município, que também deverá cumprir o 

ordenado na decisão de fl. 499, no prazo de quinze dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 447274 Nr: 10571-85.2016.811.0002

 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: MARIA DE FATIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei nº 8.213/91, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial de restabelecimento do 

auxílio-doença a partir da próxima folha de pagamento, sob pena de multa 

diária por eventual atraso, sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial. Concedo ainda,a tutela antecipada, 

pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

imediato cumprimento.No que se refere à correção monetária, determino, 

nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os 

juros moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09.Deixo de condenar a parte requerida 

ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC, em seus 

parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for 

vencida a Fazenda Pública, e, não sendo líquida a sentença, a definição 

do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado.Determino à REMESSA NECESSÁRIA, em 

virtude do enunciado da Súmula 490/STJ, posto que se trata de sentença 

ilíquida contra Autarquia Federal. Em obediência aos termos do Provimento 

nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte 

Beneficiária: MARIA DE FATIMA COSTA, portadora do CPF nº 

383.963.351-68; 2. Filiação: Ercilia Nogueira da Costa; 3. Benefício 

Concedido: auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 11/05/2016 (data 

da cessação do benefício); 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 

30 dias da intimação da tutela antecipada; 6. Data de cessação do 

benefício: Após a verificação se a doença persiste, cabendo a Autarquia, 

aferir se a Apelada faz jus, ainda, a percepção do referido benefício (art. 

101 da Lei 8.213/91). Transitada em julgado a decisão, à parte autora para 

requerer o que de direito.P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 211686 Nr: 7194-87.2008.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre tadeu jorge fernando - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: errnestro borge neto - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13.431-B, Renato chagas correa da silva - OAB:8.184-A

 Vistos.

Determino a liberação do valor bloqueado de R$ 518.308,75 (quinhentos e 

dezoito mil, trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos) para o 

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande/MT – 

DAE, a fim de que efetue o pagamento da fatura mensal de energia 

vencida em 28/8/2018 e apresente em juízo os comprovantes da referida 

quitação no prazo máximo de 72 horas, sob pena de multa e novo 

bloqueio.

Outrossim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 27 de 

novembro às 14:30 horas, devendo a serventia intimar incontinente as 

partes e o Ministério Público, bem como expedir o necessário para a 

realização do ato.

Às providências, comunicando-se a eminente Relatora do Agravo de 

Instrumento nº 1008719-59.2018.8.11.000.

Cumpra-se com urgência.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420938 Nr: 22501-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO HEBERT DENIZ CORREA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ITALO HEBERT DENIZ CORREA DE 

SOUZA, Filiação: Elcema Correa Deniz e Francisco Correa de Souza, data 

de nascimento: 02/03/1994, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Italo Hebert Deniz Correa de Souza, acima 
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qualificado, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 

26/11/2018 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 correição.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.Int.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204197 Nr: 13005-91.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE DA SILVA BARROS, VICENTE 

AUGUSTO DE MORAIS, EDSON DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10.201/O OAB/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ATAÍDE DA SILVA BARROS, Rg: 

10675611, Filiação: Pedro Paulo de Barros e Vitalina Romana da Silva, data 

de nascimento: 18/12/1977, brasileiro(a), natural de Nossa Sra do 

Livramento-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 3694.3947, 

atualmente em local incerto e não sabido VICENTE AUGUSTO DE MORAIS, 

Cpf: 34439323120, Rg: 344.589, Filiação: Antonio Marques de Morais e 

Francisca Bruna de Morais, data de nascimento: 28/05/1963, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, convivente, comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido EDSON DA SILVA BARROS, Cpf: 86233467187, Rg: 

12461741, Filiação: Pedro Paulo de Barros e Vitalina Romana da Silva, data 

de nascimento: 04/06/1974, brasileiro(a), natural de Nossa Sra do 

Livramento-MT, convivente, vaqueiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar os acusados Ataíde da Silva Barros, Edson da Silva 

Barros e Vicente Augusto de Morais, acima qualificados, para comparecer 

à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 26/11/2018 às 13h30min, quando 

serão julgados 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 correição.Tendo em vista que o processo é 

alcançado pela Meta 2 do CNJ e ante a juntada dos atestados de pp. 

420/421 e os anteriores julgamentos que não foram realizados, intime-se o 

Advogado dos acusados para se manifestar quanto a sua condição física 

para a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri na pauta de 

Setembro/2018 ou a indicação de um colega que poderá substituí-lo.Int.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 204197 Nr: 13005-91.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE DA SILVA BARROS, VICENTE 

AUGUSTO DE MORAIS, EDSON DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10.201/O OAB/MT

 Intimar o advogado Waldir Siqueira de Farias (OAB/MT 10201), constituído 

pelos acusados Ataíde da Silva Barros, Edson da Silva Barros e Vicente 

Augusto de Morais, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo 

Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designado para o 

dia 26/11/2018 às 13h30min, devendo comparecer com 30 (trinta) minutos 

de antecedência, cientificando-o que deverá trazer as testemunhas de 

defesa independentemente de intimação, conforme expressamente 

afirmado às fls. 338.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 451183 Nr: 12408-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEPDS, HDFS, CGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:OAB/MT 4344-A, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 Intimar o advogado Hernan Escudero Gutierrez (OAB/MT 4344-A), 

defensor de Cladiomar Garcia de Carvalho, o advogado Lauro Gonçalo da 

Costa (OAB/MT15.304), defensor de José Edimilson Pires dos Santos e o 

advogado Bibiano Pereira Leite Neto (OAB/MT 8938-O), defensor de 

Helbert de França Silva, para apresentar contrarrazões, conforme decisão 

de fls.979.Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a sentença de pp. 780/806.Recebo o recurso de 

p. 815/820vº, eis que tempestivo.Vista as partes para o oferecimento de 

suas contrarrazões, no prazo de 02 (dois) dias (CPP, art. 588).Finalmente, 

conclusos os autos para o juízo de retratação (art.589, parágrafo único).

Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 504694 Nr: 16253-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR, RBRDA, JWFDS, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/0, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JACKELINE FRANCO MORAES - OAB:19816/O, JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112/O, NPJ - UNIVAG, na pessoa de 

seu Coordenador ou um de seus Professores - OAB:

 Intimar os advogados João Virgílio do Nascimento Sobrinho (OAB/MT 

3112) e Jackeline Franco Moraes (OAB/MT 19.816), constituídos pelo 

acusado Rafael Bruno Rios de Almeida, para, no prazo de 48 horas, 

apresentar o endereço atualizado das testemunhas arroladas insistidas 

em audiência (fl. 650/651), sob pena de ser presumida a desistência das 

inquirições.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 504694 Nr: 16253-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR, RBRDA, JWFDS, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/0, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JACKELINE FRANCO MORAES - OAB:19816/O, JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112/O, NPJ - UNIVAG, na pessoa de 

seu Coordenador ou um de seus Professores - OAB:

 Intimar os advogados João Virgílio do Nascimento Sobrinho (OAB/MT 

3112) e Jackeline Franco Moraes (OAB/MT 19.816), constituídos pelo 

acusado Rafael Bruno Rios de Almeida, e o advogado Carlos Augusto 

Moreira da Silva Júnior, constituído pelo acusado Douglas Salvador 

Suniga, da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão 

preventiva dos réus, bem como para comparecerem à audiência 

designada para o dia 04 de dezembro de 2018, às 13h30, conforme 

decisão de fls.808/809, cujo teor é o seguinte: “(...) Diante do exposto, 

persistindo o atendimento dos requisitos do artigo 312 do Código Penal, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pelos 

réus, já que se mostram incólumes todos os argumentos da decisão que 

decretou a custódia cautelar. Expeça-se cartas precatórias para as 

Comarcas de Araucária/PR e Toledo/PR, nos endereços indicados pelo 

Ministério Público à fl. 788, visando oitiva da testemunha Fábio Fabiano da 

Silva. Designo audiência para o dia 4.12.2018 às 13h30min, visando a 

oitiva das testemunhas Ariadny Franciny Hungria da Silva e Luiz Fernando 

da Silva Correa, devendo a primeira ser intimada no endereço declinado à 

fl. 788 e o segundo no endereço constante no mandado de fl. 765. (...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 504694 Nr: 16253-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR, RBRDA, JWFDS, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/0, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JACKELINE FRANCO MORAES - OAB:19816/O, JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112/O, NPJ - UNIVAG, na pessoa de 

seu Coordenador ou um de seus Professores - OAB:

 Intimar os advogados João Virgílio do Nascimento Sobrinho (OAB/MT 

3112) e Jackeline Franco Moraes (OAB/MT 19.816), constituídos pelo 

acusado Rafael Bruno Rios de Almeida, e o advogado Carlos Augusto 

Moreira da Silva Júnior OAB/MT 19.794, constituído pelo acusado Douglas 

Salvador Suniga, da decisão que indeferiu o pedido de revogação da 

prisão preventiva dos réus, bem como para comparecerem à audiência 

designada para o dia 04 de dezembro de 2018, às 13h30, conforme 

decisão de fls.808/809, cujo teor é o seguinte: “(...) Diante do exposto, 

persistindo o atendimento dos requisitos do artigo 312 do Código Penal, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pelos 

réus, já que se mostram incólumes todos os argumentos da decisão que 

decretou a custódia cautelar. Expeça-se cartas precatórias para as 

Comarcas de Araucária/PR e Toledo/PR, nos endereços indicados pelo 

Ministério Público à fl. 788, visando oitiva da testemunha Fábio Fabiano da 

Silva. Designo audiência para o dia 4.12.2018 às 13h30min, visando a 

oitiva das testemunhas Ariadny Franciny Hungria da Silva e Luiz Fernando 

da Silva Correa, devendo a primeira ser intimada no endereço declinado à 

fl. 788 e o segundo no endereço constante no mandado de fl. 765. (...)”.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 229235 Nr: 9410-84.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030/O - OAB/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

I - Intime-se a Defesa do Réu para se manifestar acerca da oitiva da 

testemunha ELIANE.

II - Cumpra-se como requerido pelo Ministério Público ao fim da 

manifestação retro, eis que defiro o pedido ali contido.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 545493 Nr: 12640-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO PONTES DA SILVA, VICTOR 

HUGO GONÇALVES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA - OAB:17690/O

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu Victor Hugo 

Gonçalves Mota, Dr. Silvio Luiz Gomes da Silva OAB/MT 17.690, via DJE, 

para APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 406043 Nr: 14566-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ROBERTO DA COSTA GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 I - O Réu apresentou resposta preliminar à fls. 94/97 e não incide na 

espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 do CPP.

II – Designo para o dia 10/12/2018, às 13h:30min, a audiência de instrução 

e julgamento (CPP, art. 399).

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 528717 Nr: 3575-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY DA SILVA, LUCAS MARQUES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13.025

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais do réu Lucas Marques Gonçalves nos 

presentes autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 523390 Nr: 220-82.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCILIO DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 DRª FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB/MT 15910 - para 

apresentar as alegações finais

6ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 555524 Nr: 17707-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:21167/O

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO MATHEUS DA SILVA COSTA, Dr. 

JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - OAB/MT 21167/0, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 28.11.2018 ÀS 15H30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 556333 Nr: 18171-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DA COSTA, BRUNO 

RODRIGUES DA MATA VIEIRA, HAIRTON LEITE SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:MT 20.006/O

 Seguem nesta data, via malote digital, informações para instruir o Habeas 

Corpus nº. 1012334-42.2018.8.11.0000.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 552067 Nr: 15937-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS SOARES PALMA, LUIS FERNANDO 

NUNES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DOUGLAS 

ROSSETTI BUENO - OAB:, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 Seguem nesta data, via malote digital, informações para instruir o Habeas 

Corpus nº. 1012340-49.2018.8.11.0000.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003813-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE CARNE 3 FAMILIAS LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

informar os endereços para realizar a Citação, tendo em vista que não 

consta informação do endereço, somente as guias pagas nos bairros 

(Centro e Cristo Rei) conforme ID nº 16068230 e 16068240. (Assinado 

Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009592-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. LUCAS DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

SAMUEL LUCAS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009592-38.2018.8.11.0002 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: S. 

LUCAS DE OLIVEIRA - ME, SAMUEL LUCAS DE OLIVEIRA Vistos. 1. 

Trata-se de ação Monitória proposta pelo autor em desfavor do requerido, 

visando o recebimento da quantia informada na exordial. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxa 

judiciária, 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 (art. 

290 do CPC) e extinção do feito (art. 485, inciso III do CPC). 4. Intime-se. 

Cumpra-se. 5. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009682-46.2018.8.11.0002

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:

REGINA SOARES DE AZEVEDO (RÉU)

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME (RÉU)

JORGE ARY DE AZEVEDO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009682-46.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME, JORGE ARY DE AZEVEDO, 

REGINA SOARES DE AZEVEDO Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória 

proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o recebimento da 

quantia informada na exordial. 2. Em análise aos documentos colacionados 

aos autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de 

pagamento da custas processuais e taxa judiciária, 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 (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 

485, inciso III do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009597-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009597-60.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 
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cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001737-08.2018.8.11.0002

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:

EDINEY VENTURA PEREIRA BORGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001737-08.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: EDINEY VENTURA PEREIRA BORGE 

Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor requerendo homologação de acordo 

e consequente extinção do feito, uma vez que as partes transigiram 

extrajudicialmente. 2. Todavia, observo que o veículo foi apreendido e 

entregue em mãos do autor, de modo que, para a extinção do feito, nos 

moldes requeridos pela parte, necessário se faz a comprovação de que o 

bem tenha sido devidamente restituído ao requerido. 3. Assim, concedo ao 

autor o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove a devolução do 

veículo, para posterior apreciação do pedido. 4. Às providências. ., 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007340-62.2018.8.11.0002

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:

DIVINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. 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: 1004601-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON BRUGUINOLI RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004046-70.2016.8.11.0002

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:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORNEJE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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 
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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: 1000628-90.2017.8.11.0002

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:

MARCOS NUNES DE MENEZES (REQUERIDO)

MARCOS NUNES DE MENEZES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000593-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005400-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIDOR PADILHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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. 
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(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: 1002187-82.2017.8.11.0002

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:

WALLECE DIEGO GONCALVES ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007492-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENTUDO - LOJAS DE CONVENIENCIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANANIAS EPIFANIO DA COSTA (EXECUTADO)

ANTONIO DE SOUZA AMORIM (EXECUTADO)

NEUZA MARIA RIBEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

KELLY CRISTINA TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005501-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BEZERRA DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006613-06.2018.8.11.0002
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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)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-66.2017.8.11.0002

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:

SUPERMERCADO PARADA OBRIGATORIA II LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002067-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A B DOS SANTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009617-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NANCI DAS DORES GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 
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Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008403-59.2017.8.11.0002

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:

VALDERI FIDERIS - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

VALDERI FIDERIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008666-91.2017.8.11.0002

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:

LAURO SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

LAURO SILVA DE SOUZA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiário 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008789-89.2017.8.11.0002

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:

LUIS ROGERIO GARCIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciária Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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 
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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: 1007273-34.2017.8.11.0002

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:

MAXWELL YAN RODRIGUES REIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002769-82.2017.8.11.0002

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:

NEY CLEBER MORAIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003229-69.2017.8.11.0002

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:

LUCIANA APARECIDA BUZUTE (EXECUTADO)

VANDESON LEITE DA ROSA (EXECUTADO)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte Requerente, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Nelson de Oliveira 

Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

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”, 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437414 Nr: 5359-83.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER- AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - OAB:MT 

19.841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. Considerando o cumprimento da condenação pela instituição financeira 

ora requerida em fls. 187/192, com a concordância parcial da autora 

quanto aos valores depositados, determino para que a senhora Gestora 

expeça o alvará para a transferência dos valores depositados em favor 

da autora, nos termos da petição de fls. 193/194.

2. No mais, concedo a autora o prazo de 5 dias para que pugne pelo que 

entender necessário para o deslinde do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251436 Nr: 10703-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA ANDREA MARTINS LIMA, CARLOS FREDERICK 

DA S. I. DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. LEASING S/A ARR MERCANTIL, B.B 

LEASING S/A ARR MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:

 Procedo a intimação da parte autora conforme item III. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266281 Nr: 6717-59.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, HSBC 

BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUINA VIEIRA DA SILVA, JESUINA VIEIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaella Lory da Silva e Silva 

- OAB:MT 12.445

 Procedo a intimação da parte autora conforme item III. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280203 Nr: 24092-73.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UHZE INDUSTRIA C.P.P.R LTDA, SANDRA 

UHDRE ZEFERINO, SONIA UHDRE DE LARA, UHZE INDUSTRIA C.P.P.R 

LTDA, SANDRA UHDRE ZEFERINO, SONIA UHDRE DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Procedo a Intimação da parte autora conforme item III. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304836 Nr: 454-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE MARTINS SERGIO, JULIANE MARTINS 

SERGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Procedo a intimação da parte aurtora conforme item III.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445534 Nr: 9682-34.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AUGUSTO MARTINS, LEANDRO 

AUGUSTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, JULIANA FALCI MENDES - OAB:223.768 SP, 

MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO 

A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT

 Procedo a intimação da parte autora para que se manifeste conforme tem 

III.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435572 Nr: 4386-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 
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- OAB:OAB/MT 20.720/B, GUILHERME FARIAS TOMANQUEVEZ - 

OAB:OAB/MS 17.967, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370552 Nr: 19843-74.2014.811.0002

 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: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ STEPHAN LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TARNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282953 Nr: 1768-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cancio de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, em 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003524-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSELERI TRANSPORTES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALBERTO BARROCO OAB - SP255918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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 

1003524-72.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: TRANSELERI TRANSPORTES 

LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Primeiramente, 

proceda-se a associação do presente processo ao de nº 

1005040-98.2016.8.11.0002, vez que distribuído por dependência. 2. No 

mais, determino para que a senhora Gestora certifique o prazo dos 

Embargos à Execução interpostos, considerando como marco de inicio da 

contagem a citação ocorrida na ação de execução nº 

1005040-98.2016.8.11.0002 – aviso de recebimento ID.12643885. 3. Após, 

conclusos para deliberações. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004214-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIDE APARECIDA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(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 

1004214-04.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JOCINEIDE APARECIDA MACIEL 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Readequação e Restituição de Valores 

Pagos Indevidamente c/c pedido de tutela provisória de evidência (Ação 

Revisional) proposta por JOCINEIDE APARECIDA MACIEL em face da BV 

FINANCEIRA S.A., partes qualificadas nos autos. 2. Em análise ao feito, 

constato que dentre os pedidos da autora, encontram-se o de que sejam 

declaradas algumas taxas e tarifas abusivas. 3. Pois bem, consigno que 

os processos que discutem sobre as taxas dispostas na exordial 

encontram-se suspensos por força da Decisão Monocrática proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual 

determinou a suspensão em todo o território nacional, de todos os 

processos que versam sobre a validade da cobrança por registro de 

contrato, avaliação de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em 

financiamentos bancários. 4. Desta feita, o sobrestamento do presente 

feito é à medida que se impõe. 5. Tal medida se justifica pela pendência de 

discussão da questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é 

prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. 6. Assim, 

determino a suspensão do feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP 

pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004109-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C.A.SILVA & J.A DE MORAES LTDA - ME (EMBARGANTE)

JOSE ALVES DE MORAES (EMBARGANTE)

CLERISVALDO ARAUJO SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/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 

1004109-27.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: C.A.SILVA & J.A DE 

MORAES LTDA - ME, JOSE ALVES DE MORAES, CLERISVALDO ARAUJO 

SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO 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 estatui o 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. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 
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ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004996-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO ESGANZELA (EMBARGANTE)

SARA RODRIGUES TENORIO (EMBARGANTE)

CERAMICA ESGANZELA LTDA - ME (EMBARGANTE)

MARIA APARECIDA FIGUEIREDO ESGANZELA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004996-11.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: CERAMICA ESGANZELA 

LTDA - ME, JOAO ANTONIO ESGANZELA, MARIA APARECIDA 

FIGUEIREDO ESGANZELA, SARA RODRIGUES TENORIO EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. . 1. Trata-se de Embargos à Execução em 

que CERÂMICA ESGANZELA LTDA ME e OUTROS movem em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. 2. Verifico, 

inicialmente, que os embargantes atribuíram à causa o valor de R$- 

65.741,17 (sessenta cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e 

dezessete centavos) bem como requereram o deferimento da gratuidade 

processual em seu favor. 3. Ocorre que a pretensão da parte tem por 

objeto discutir a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, de modo que o valor a 

ser atribuído à causa deve ser o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida nos termos do que dispõe o art. 292, II do CPC. 4. Conforme 

se observa dos autos em apenso (cod. 1005860-20.2016.8.11.0002), foi 

atribuído à execução o valor de R$-215.521,67 (Duzentos e quinze mil, 

quinhentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos) que 

corresponde ao valor da cobrança da dívida, conforme disposto no art. 

292, I, do CPC. 5. Desta feita, o valor a ser dado à presente causa, deve 

seguir o mesmo valor da ação de execução, em obediência ao disposto no 

art. 292, II do CPC. 6. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE FULMINAR A 

TOTALIDADE DO FEITO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA 

CORRESPONDENTE AO VALOR PERSEGUIDO NA AÇÃO EXECUTIVA. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência pátria que, ao se 

discutir, em sede de embargos à execução, matérias outras além de 

excesso dessa executio, o valor da causa a ser fixado em tais embargos 

deverá ser o valor da própria ação executiva. 2. No caso de que se cuida, 

consoante se depreende da inicial dos Embargos à Execução, a 

embargante, ora agravante, suscitou preliminar capaz de fulminar o 

Processo de Execução, uma vez que alega a possibilidade de haver 

litispendência entre o referido processo e outra Ação de Execução, razão 

pela qual, o valor da causa nos embargos à execução deve ser o valor da 

própria ação executiva. 3. Agravo de instrumento improvido (TRF-5 - 

Agravo de Instrumento: AG 08070747120154050000 SE, data de 

julgamento: 26.02.2016) 7. Assim, corrijo de ofício o valor da ação para 

R$-215.521,67 (Duzentos e quinze mil, quinhentos e vinte e um reais e 

sessenta e sete centavos) e determino a RETIFICAÇÃO ao valor da causa 

junto ao registro do feito, valor este que servirá de parâmetro para o 

recolhimento das custas processuais. 8. Quanto ao pedido de justiça 

gratuita postulado pelo embargante, INDEFIRO-O, pois, em se tratando de 

pessoa jurídica, deve ser comprovar a impossibilidade financeira da parte 

para arcar com tal ônus. 9. Ademais, a jurisprudência tem firmado 

entendimento que para que a pessoa jurídica faça jus ao benefício da 

gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, por documentos idôneos, dentre os quais se incluem 

demonstrativos contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado 

de real dificuldade econômico-financeira. 10. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa jurídica não faz jus ao benefício da 

gratuidade da justiça, a não ser em caráter excepcionalíssimo, uma vez 

demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

por documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 2. É de ser concedido o benefício da 

gratuidade da justiça quando os documentos acostados aos autos levam à 

conclusão de que o postulante não tem condições de satisfazer as custas 

processuais e os honorários advocatícios, a não ser em prejuízo próprio 

ou de sua família. Precedentes da Câmara. Agravo de instrumento a que 

se dá parcial provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70059195578, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 11. 

Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor recolha as 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 

c/c art. 485, III, ambos do CPC). 12. Após o recolhimento das custas 

remanescentes remetam-se conclusos para análise do pedido inicial. 13. 

CERTIFIQUE-SE a secretaria a tempestividade dos presentes embargos. 

14. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003727-34.2018.8.11.0002

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:

VAGNO RODRIGUES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 3 7 2 7 - 3 4 . 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: VAGNO 

RODRIGUES SANTOS Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em 

análise aos autos, verifico que o autor não juntou aos autos o AR- Aviso 

de Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte 

requerida, trazendo apenas o documento sob o ID. 13104742, no qual 

consta que a notificação extrajudicial foi encaminhada por telegrama, e 

que está retornou com o motivo “AUSENTE”, carecendo do comprovante 

de seu recebimento. 4. Ocorre que, de acordo com o entendimento 

jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o telegrama não 

está acompanhado do A. R., e a referida notificação não fora recebida 

pelo devedor, 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, 
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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 as 

irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. 

Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005033-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TECNESANI CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (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 

1005033-38.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: TECNESANI CONSTRUCAO 

CIVIL LTDA - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO 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 estatui o 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. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005088-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005088-86.2018.8.11.0002; AUTOR(A): APARECIDO MOREIRA DA SILVA 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Vistos. . 1. 

Considerando que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior Tribunal 

de Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a suspensão 

em todo o território nacional, dos processos que versam sobre a validade 

da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou qualquer outro 

serviço de terceiros em financiamentos bancários, o sobrestamento do 

presente feito é a medida que se impõe. 2. Tal medida se justifica pela 

pendência de discussão da questão na Corte Superior (STJ), motivo por 

que é prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. 3. Assim, 

considerando a existência de referidas taxas junto ao contrato sub judice, 

determino o arquivamento provisório do feito, até o julgamento do REsp 

1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005171-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005171-05.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ADILSON DA SILVA ALMEIDA 

RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 estatui o 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. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005764-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

PATRICIA FREYER OAB - RS62325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAABE LUIZ AGUILAR FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005764-34.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BRB CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A REQUERIDO: RAABE LUIZ 

AGUILAR FERREIRA 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 estatui o 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. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007317-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007317-19.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LUIZA BENEDITA DIAS DE 

ARAUJO RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

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 estatui o 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. Assim, determino que seja intimado o autor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito 

(art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDISON ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000053-82.2017.8.11.0002; REQUERENTE: GLEDISON ANTUNES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Aguarde-se o trânsito em 

julgado ou eventual recurso acerca da sentença proferida no processo. 2. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006126-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006126-36.2018.8.11.0002; AUTOR(A): SIMONE RODRIGUES BRAGA 

DINIZ RÉU: SICREDI CENTRO NORTE, ICATU SEGUROS S/A Vistos. . 1. 

Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do 

Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de 

Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão 

desta competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa 

unidade 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”. 2. No caso dos autos, 

trata-se de cobrança de seguro com fiscalização exercida pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), Autarquia Federal vinculada ao 

Ministério da Fazenda, sem vinculação com o Banco Central, o que afasta 

a competência deste juízo para processar e julgar o feito. 3. Dessa forma, 

remetam-se os autos ao juízo de origem. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006744-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEIK COSENDEY LOYOLA RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006744-78.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ZULEIK 

COSENDEY LOYOLA RONDON 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 a parte requerida em mora. 2. Verifico que a 

pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a 

ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 44.954,44 (quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e 

quatro reais e quarenta e quatro centavos), que corresponde à 

integralidade do débito, compreendido entre as parcelas vencidas e 

vincendas, conforme se verifica na planilha de débito constante na 

exordial. 4. Além disso, deixou de juntar o comprovante de recolhimento 

das custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para 

apreciação do pedido. 5. Verifico, ainda, que o autor juntou aos autos a 

notificação da requerida, com o aviso de recebimento, porém, o mesmo 

retornou com motivo “endereço insuficiente”. Na sequência, juntou 

instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os meios de notificação 

pessoal, de modo que não ficou comprovada a mora da requerida. 6. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 7. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao 

valor da causa, junto ao registro do feito. 8. Após o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária e, escoado o prazo para atendimento 

do item “6”, remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 9. 

Ademais, em que pese a manifestação de id 14520107, verifico que o 

processo nº 1016412-53.2018.8.11.0041 fora julgado extinto, sem 

resolução de mérito, de acordo com a sentença prolatada em 01/10/2018 

(consulta PJe), razão pela qual, indefiro o pedido de associação dos 

feitos. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005605-91.2018.8.11.0002

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:

JOSE LUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005605-91.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE LUIZ DE SOUZA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. 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. 7. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007118-94.2018.8.11.0002

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:

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (RÉU)

SOUZA & ARRUDA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007118-94.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

SOUZA & ARRUDA LTDA - EPP, ESTEVAO DE ARRUDA FILHO Vistos. 1. 

Inicialmente, defiro o pedido de retificação do polo passivo, formulado sob 

o Id 14702803, devendo a Secretaria da Vara alterar o nome da empresa 

requerida, a fim de que conste no cadastro M. LIMA E SOUZA ME, de 

acordo com os dados constante na exordial. 2. Após, expeça-se mandado 

para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 

701, do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios 

no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, 

CPC), consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 3. Conste, ainda, que nesse 

prazo poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §1º). 

4. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006612-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY DE SOUZA MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006612-21.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

EXECUTADO: WANDERLEY DE SOUZA MACEDO Vistos. 1. Cite-se a parte 

devedora via correio (CPC, art. 246, I), para pagar o débito em 3 (três) 
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dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 3. Não sendo encontrado o devedor, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne na carta de citação que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do aviso de 

recebimento da carta de citação, independentemente de penhora (CPC, 

arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. 

Intime-se. 9. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008415-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ANDRESSA BAYERLE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANNE JORGE DE SENA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008415-73.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ELISANGELA ANDRESSA 

BAYERLE RÉU: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos. 1. 

Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 1º). 

2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Na sequência, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, 

nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007198-58.2018.8.11.0002

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:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES (EXECUTADO)

VERA LUCIA SONEGO SANTINI (EXECUTADO)

RONIEL CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

ITALLO CAJA DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON FREITAS SANTINI (EXECUTADO)

CAMILA SANTOS DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007198-58.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS 

LTDA - ME, EDSON FREITAS SANTINI, VERA LUCIA SONEGO SANTINI, 

RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES, CAMILA SANTOS DE SOUSA, 

RONIEL CAMPOS DA SILVA, ITALLO CAJA DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se 

de Execução de Título Extrajudicial, promovida pelo autor, pretendendo 

receber a quantia informada na inicial. 2. Da análise dos documentos que 

acompanham a inicial, verifico que o autor incluiu a empresa no polo 

passivo da demanda, todavia, denoto que o título executivo apresentado 

pelo autor não possui a assinatura da referida empresa, deste modo, 

salvo melhor juízo, a empresa não possui legitimidade para estar presente 

no polo passivo do feito. 3. Desta maneira, concedo ao autor o prazo de 

15 (quinze) dias para que sane a irregularidade apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme Art. 321, parágrafo único, CPC. 4. 

Intime-se. 5. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006142-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006142-87.2018.8.11.0002; REQUERENTE: EUGENIO JOSE GONCALVES 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação Cautelar Exibitória de Documentos c/c 

Indenização por Danos Morais interposta por EUGENIO JOSÉ GONÇALVES 

DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, 

requerendo a exibição do documento descrito no pedido inicial. 2. Todavia, 

em razão da nova sistemática processual, recebo a inicial como pedido de 

Produção Antecipada de Provas, nos termos dos artigos 381 a 383 do 

CPC. 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 12/02/2019, 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). 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 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: 1004137-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA BENEDITA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004137-92.2018.8.11.0002; AUTOR(A): SILVIA BENEDITA ALVES RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor para 

parcelamento das custas processuais, em face de alegada dificuldade 
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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 as 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009656-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (AUTOR(A))

ROBERTO AKIRA TANITA (AUTOR(A))

CLAUDEMIR BALCEIRO (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA TANITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009656-48.2018.8.11.0002; AUTOR(A): USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E 

FIXACAO LTDA, CLAUDEMIR BALCEIRO, ROBERTO AKIRA TANITA, 

MARIA AUXILIADORA TANITA RÉU: BANCO BRADESCO 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 estatui o 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. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006736-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006736-04.2018.8.11.0002; AUTOR(A): TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 

EIRELI RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. . 1. Considerando a ordem de 

serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade 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”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente 

feito trata-se de natureza eminentemente cível, redistribua-se os autos a 

uma das varas cíveis desta comarca. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007058-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DIAS RABELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007058-24.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LUIS DIAS RABELO RÉU: BANCO 

DO BRASIL SA. Vistos. . 1. Considerando a ordem de serviço n. 

01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade 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”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente 

feito trata-se de natureza eminentemente cível, redistribua-se os autos a 

uma das varas cíveis desta comarca. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007160-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007160-46.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: ARIANA 

MONTEIRO DA SILVA Vistos. . 1. Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial, promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Da análise dos documentos que acompanham a 

inicial, percebo que o título apresentado pelo exequente possui a 

assinatura de apenas uma testemunha, o que retira a força de título 

executivo, mormente em se tratando de documento particular onde a lei 

exige a presença de duas testemunhas para o ato (CPC, art. 784, III). 3. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DOCUMENTO 

PARTICULAR SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - INABILIDADE PARA 

APARELHAR AÇÃO EXECUTIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O 

contrato particular sem assinatura de duas testemunhas não tem força 

executiva, circunstância que não lhe retira a validade e eficácia, mas 

impede o manuseio da via executiva. (TJ-MS - APL: 

08027450220138120018 MS 0802745-02.2013.8.12.0018, Relator: Des. 

Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 04/11/2014, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 07/11/2014). 4. Desta feita, oportuno à instituição 

financeira o prazo de 15 (quinze) dias para que sane a irregularidade 

apontada, sob pena de indeferimento da inicial, conforme Art. 321, 

parágrafo único, CPC. 5. Intime-se. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007238-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ZULEIDE DE MEDEIROS GADELHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007238-40.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ANTONIA ZULEIDE DE MEDEIROS 

GADELHA RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS 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 

estatui o 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. Assim, 

determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou 

recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006874-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL OZORIO BORBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006874-68.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GABRIEL OZORIO BORBA Vistos. 1. Considerando a certidão negativa do 

senhor Oficial de Justiça em ID. 15892945 e o teor das manifestações do 

requerido em ID. 16171776 e 15914702, concedo ao autor o prazo de 5 

dias pra que informe se houve a devida restituição do veículo objeto da 

ação. 2. Após, conclusos para análise das petições supracitadas. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007322-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007322-41.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LUIZA BENEDITA DIAS DE 

ARAUJO RÉU: AGIPLAN FINANCEIRA 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 estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 
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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. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, 

ambos do CPC). 6. Intime-se. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006781-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMO MANOEL FORTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006781-08.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: CARMO MANOEL FORTES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de 

dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o 

disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso 

Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor 

apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo 

de ofício o valor da causa para R$ 38.367,51 (trinta e oito mil trezentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), que corresponde à 

integralidade do débito, compreendido entre as parcelas vencidas e 

vincendas, conforme se verifica na planilha de débito constante na 

exordial. 4. Dessa maneira, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias 

para que recolha as custas remanescentes, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art. 290). 5. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO 

ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. Após o recolhimento das 

custas remanescentes remetam-se conclusos para análise do pedido 

liminar. 7. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007428-03.2018.8.11.0002

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:

KELLY DOMINGAS AMORIM DA CUNHA (EXECUTADO)

RICARDO MARCIO FELICIANO CUNHA (EXECUTADO)

KRSEG COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007428-03.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: KRSEG COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA 

ELETRONICA LTDA - ME, RICARDO MARCIO FELICIANO CUNHA, KELLY 

DOMINGAS AMORIM DA CUNHA Vistos. . 1. Cite-se a parte devedora para 

pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 

2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar 

tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009171-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009171-48.2018.8.11.0002; AUTOR(A): VALDECY FRANCISCO DE 

SOUZA JUNIOR RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

1. Trata-se de Ação Revisional promovida por VALDECY FRANCISCO DE 

SOUZA JUNIOR em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, 

partes devidamente qualificadas nos autos, com pedido de tutela de 

urgência consignação em pagamento de parcelas atrasadas, com a 

consequente manutenção na posse do bem móvel descrito nos autos. 2. 

Aduz, o requerente, que celebrou com a instituição financeira um Contrato 

de Financiamento nº 2900714151, para aquisição de veículo, no valor de 

R$ 32.924,48 (trinta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e 

quarenta e oito centavos). 3. Todavia, alega que a instituição financeira 

aplicou juros abusivos ao financiamento, o que teria onerado o contrato e 

que está com 05 (cinco) parcelas em atraso, razão pela qual, requer a 

concessão de tutela de urgência para assegurar a manutenção na posse 

do veículo financiado, bem como, a consignação em pagamento das 

parcelas atrasadas e ainda, seja determinado que o requerido 

abstenha-se de inscrever o nome do autor junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. No mérito, quer seja reconhecido a abusividade dos juros 

cobrados, com a revisão contratual. 4. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 5. 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 ou o risco ao resultado útil do 

processo. 6. No caso dos autos, vejo que o autor não conseguiu 

demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Os documentos 

carreados pelo autor não são suficientes para demonstrar a 

verossimilhança de suas alegações. 7. 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 (contrato de financiamento e 

cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua demonstração. 8. 

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. 9. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 
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sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 10. 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. 11. 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 requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- 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. 12. Na senda deste entendimento, o autor 

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. 

13. 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”. 14. 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. 15. 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 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 16. 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. 17. Na senda 

deste entendimento, o autor 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. 18. 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. 19. 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). 20. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 21. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 12/02/2019, 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). 22. Consigne, ainda, que caso o 

requerido 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). 23. 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. 24. 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. 25. Defiro à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 26. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009560-33.2018.8.11.0002; AUTOR(A): VALDECY FRANCISCO DE 

SOUZA JUNIOR RÉU: AYMORE Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional 

promovida por VALDECY FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR em face do 

BANCO AYMORE FINANCIAMENTO S/A, partes devidamente qualificadas 

nos autos, com pedido de tutela de urgência consignação em pagamento 

de parcelas atrasadas, com a consequente manutenção na posse do bem 

móvel descrito nos autos. 2. Aduz, o requerente, que celebrou com a 

instituição financeira um Contrato de Financiamento nº 20028442660, para 

aquisição de veículo, no valor de R$ 79.762,12 (setenta e nove mil e 

setecentos e sessenta e dois reais e doze centavos). 3. Todavia, alega 

que a instituição financeira aplicou juros abusivos ao financiamento, o que 

teria onerado o contrato e que está com 01 (uma) parcela em atraso, 

razão pela qual, requer a concessão de tutela de urgência para assegurar 

a manutenção na posse do veículo financiado, bem como, a consignação 

em pagamento das parcelas atrasadas e ainda, seja determinado que o 

requerido abstenha-se de inscrever o nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito, quer seja reconhecido a abusividade dos 

juros cobrados, com a revisão contratual. 4. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. 5. 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 ou 

o risco ao resultado útil do processo. 6. No caso dos autos, vejo que o 

autor não conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz 

presente. Os documentos carreados pelo autor não são suficientes para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações. 7. 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 (contrato de 

financiamento e cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua 

demonstração. 8. Explico. A parte autora não juntou comprovantes das 

parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, bem assim o 
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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. 9. 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. 10. 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. 11. 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 requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- 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. 12. Na senda deste entendimento, o autor 

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. 

13. 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”. 14. 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. 15. 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 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 16. 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. 17. Na senda 

deste entendimento, o autor 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. 18. 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. 19. 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). 20. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 21. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 12/02/2019, 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). 22. Consigne, ainda, que caso o 

requerido 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). 23. 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. 24. 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. 25. Defiro à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 26. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004359-60.2018.8.11.0002; AUTOR(A): RONISDETH LEVINO DE ALMEIDA 

RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação de Revisão de 

Contrato e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação em Pagamento 

de Parcelas Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do 

Nome do SERASA, CADIM e SPC proposta por RONISDETH LEVINO DE 

ALMEIDA em face do BANCO PANAMERICANO 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. Todavia, alega que a instituição bancária apresenta valor superior ao 

contratado, com cobrança de taxas de juros abusivas e capitalização de 

juros indevida. 3. Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela 

de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam 

declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. 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 
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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 14h40min, 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: 1006724-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006724-87.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JOELMA RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional de 

contratos c/c Exibição de Documentos com pedido de tutela de urgência 

com natureza antecipada para exclusão/abstenção do nome do Autor nos 

órgãos de crédito SPC/SERASA e a manutenção de posse do veículo em 

mãos do autor, promovida por JOELMA RODRIGUES DA SILVA, em face 

de BANCO J. SAFRA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Aduz a autora que firmou com a instituição Requerida um contrato de 

empréstimo no valor de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos 

reais), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas prefixadas de R$ 

890,24 (oitocentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos). 3. Alega, 

todavia, que as prestações são desproporcionais ante a cobrança de taxa 

e juros ilegais, repassando ao consumidor despesas da própria operação 

bancária, sem anuência do consumidor. 4. Por esta razão, propôs a 

presente demanda no intuito de ver declaradas nulas as cláusulas 

abusivas e, em caráter de tutela antecipada, seja determinada à parte 

requerida para que proceda à exclusão/abstenção de seu nome no 

cadastro de inadimplentes e a manutenção do veículo em suas mãos. 5. 

Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação 

Revisional de contratos, com pedido de tutela de urgência com natureza 

antecipada para exclusão e/ou abstenção do nome da Autora nos órgãos 

de crédito SPC/SERASA e a manutenção do veículo em suas mãos. 7. Pois 

bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 8. No 

caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu demonstrar que a 

probabilidade do direito se faz presente, até porque tal matéria somente 

poderá ser dirimida em momento oportuno com o julgamento do mérito da 

ação. 9. Quanto ao pedido de exibição dos documentos, entendo que não 

deva ser realizado nos próprios autos, mas sim mediante ação autônoma. 

10. Consigne-se que o atual código de processo civil recepcionou os 
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pedidos de exibição de documentos como produção antecipada de prova, 

conforme disposto nos artigos 381 a 383 cujo procedimento a ser adotado 

é o rito comum, onde caberão as medidas inerentes à tutela específica. 11. 

Nesse sentido, trago o seguinte ensinamento: “A tutela exibitória poderá 

também ser exigida por meio de ação principal, quando tiver por 

fundamento o direito subjetivo material ao acesso ao documento ou coisa 

(seja fundado em titularidade, seja em interesse legítimo). Nesse caso, o 

direito à exibição é autônomo a qualquer outro direito e será o objeto da 

própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento 

da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de Processo 

Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681) 12. Neste esteio, diante da 

ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, 

necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, INDEFIRO o 

pedido liminar. 13. 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). 14. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 15. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 12/02/2019, às 14h40min, 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). 16. 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). 17. 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. 18. 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. 19. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor dos autores, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 20. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 21. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004745-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA DE ARAUJO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004745-90.2018.8.11.0002; AUTOR(A): GERCINA DE ARAUJO DE 

QUEIROZ RÉU: BANCO GERADOR S.A Vistos. 1. Trata-se de ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por GERCINA DE ARAUJO DE QUEIROZ, em face de 

BANCO AGIBANK S, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Aduz 

a autora que no dia 04 de julho de 2017 celebrou com a parte requerida um 

contrato de empréstimo consignado sob o n.º 1210399077, no valor de R$ 

2.593,11, a serem pagos em 12 parcelas de R$ 543,46. 3. Afirma que 

oferta o produto “empréstimo”, todavia, se trata “cartão de crédito”, com 

taxas mais altas, ocasionando prejuízos à consumidora. 4. Propôs a 

presente ação para que em tutela antecipada, fossem limitados os 

descontos em 30% sobre o rendimento liquido e, no mérito, julgada 

procedente para declarar nulo o contrato do cartão de crédito, com a 

condenação da requerida a repetição do indébito e ao pagamento da 

indenização em danos morais. É o relatório. DECIDO. 5. 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. 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. 7. No caso dos autos, vejo que a autora 

não conseguiu demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. 

Vejamos. 8. Em se tratando de beneficio do INSS, os descontos relativos 

ao pagamento de empréstimos, financiamentos, concedidos por 

instituições financeiras, quando expressamente autorizado pelo 

beneficiário, ficam limitados ao percentual de 35% ao valor do benefício, 

consoante estabelece o artigo 2º, § 2º, I, c/c artigo 6º da Lei nº 10.820/03, 

cuja redação foi alterada pela Lei nº 13.172/15. 9. Assim dispõe o artigo 

em comento: Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: [...]” § 2o No 

momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação 

dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os 

seguintes limites: I - a soma dos descontos referidos no art. 1º não poderá 

exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, 

conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) 

destinados exclusivamente para: a) a amortização de despesas 

contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) a utilização com a 

finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” 10. Todavia, a limitação 

prevista em lei é aplicada apenas aos débitos consignados em folha de 

pagamento e não propriamente aos empréstimos com desconto em conta 

corrente. 11. Sobre o assunto, trago o recente precedente do Superior 

Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO 

FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. 

APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, 

SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. 

DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, 

possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e 

prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada 

ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o 

respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os 

descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem 

menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é 

modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e 

simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do 

banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais 

diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de 

sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora 

dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos 

conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra 

conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do 

contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia 

mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, 

costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas 

despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de 

crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito 

automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao 

contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi 

espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - 

conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com 

terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao 

recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em 

folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção 

da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para 

a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora 

da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se 

extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações 

estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com 

medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou 

sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, 

propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de 

novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no 

ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou 
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sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, 

que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias 

ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido 

oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à 

amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do 

saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, 

como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se 

compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. 

O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 

313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta 

pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no 

comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até 

mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem 

comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado 

prejudicado o do autor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes 

autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos 

Ferreira, acompanhando o relator,, por maioria, dar provimento ao recurso 

especial do BANCO DO BRASIL S/A para julgar improcedente o pedido 

inicial, e declarar prejudicado o recurso especial de ISAC GONÇALVES, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros 

Raul Araujo e Marco Buzzi, que negavam provimento a ambos os recursos 

especiais. A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e o Sr. Ministro Antonio 

Carlos Ferreira (Presidente) (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro 

Relator. Brasília (DF), 29 de agosto de 2017(Data do Julgamento) 

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator.” 12. In casu, consta dos autos 

o contrato de adesão em conta corrente, em que a autora percebe seu 

beneficio, e que os descontos das parcelas da prestação do empréstimo - 

conjuntamente com prestações cartão de crédito - têm expressa previsão 

contratual, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 13. 

Assim, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma 

limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a 

prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da 

conta corrente. 14. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se 

extrai nenhuma experiência similar. 15. À míngua de novas disposições 

legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, 

para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual 

podem lançar mão os próprios devedores, que é o da insolvência civil. 16. 

Ademais, valor ressaltar que recentemente a 4ª Turma do STJ rejeitou o 

limite de 30% para débito em conta, decidindo que a limitação somente se 

aplica às hipóteses de crédito consignado. 17. Dessa forma, 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. 18. 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), 19. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 20. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 07/02/2019, 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). 21. 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). 22. 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. 23. 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. 24. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor dos autores, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 25. Concedo 

o benefício da gratuidade de justiça, com fulcro no artigo 98 do CPC. 26. 

Intimem-se. 27. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004681-51.2016.8.11.0002 AUTOR(A): S. SALDANHA CARDOSO & CIA 

LTDA - ME RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. .. 1. Trata-se de Ação 

Revisional de Contrato proposta por S. SALDANHA CARDOSO & CIA 

LTDA - ME, em desfavor de OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, 

em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito (ID. 

13699824). 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 4. Defiro o levantamento de eventuais valores depositados 

nos autos, em favor do autor, mediante alvará. 5. Sem custas em razão da 

gratuidade deferida, honorários advocatícios conforme pactuado. 6. Após 

o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. 

C. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006253-08.2017.8.11.0002

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:

JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006253-08.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE CARLOS MARTINS DOS 

SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de JOSE 

CARLOS MARTINS DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação 

(Id 13561054). 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. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição. 7. Considerando que a parte autora desiste do 

prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos com as baixas de estilo. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002867-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037031/10/2018 Página 534 de 537



Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002867-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: MARIA LUCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO Vistos. 1. Cuida-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em 

desfavor de MARIA LUCIA NASCIMENTO FIGUEIREDO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação (Id 13539911). 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. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição. 7. Considerando que a parte autora 

desiste do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 8. P. I. C. 9. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002037-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE COSTA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002037-67.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THATIANE COSTA SOUSA Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de THATIANE COSTA 

SOUSA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 12606232 e Id 

12723284). 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. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 8. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002758-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER WAGNER DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 2 7 5 8 - 1 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: EDER WAGNER 

DIAS DOS SANTOS - ME Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA em desfavor de EDER WAGNER DIAS DOS SANTOS - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação (Id 13256477 e Id 13555540). 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. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na distribuição. 7. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 8. P. I. C. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002400-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE EVA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002400-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SILBENE EVA DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A, em desfavor de SILBENE EVA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação (Id 13201797). 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. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

6. Custas processuais pagas na distribuição. 7. Considerando que a parte 

autora desiste do prazo recursal, certifique-se do trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 8. P. I. C. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006676-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA GOMES PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006676-65.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SELMA GOMES PINHEIRO Vistos. 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de SELMA GOMES 

PINHEIRO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 12408173). 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. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na distribuição. 7. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 8. P. I. C. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1002171-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM MARCIO BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002171-31.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: EDEM MARCIO BARBOSA DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por ITAU SEGUROS S/A, em 

desfavor de EDEM MARCIO BARBOSA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação (Id 13931136). 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. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

processuais pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 8. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008458-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA PAULA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008458-73.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: FERNANDA PAULA DE ARRUDA Vistos. .. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S/A, em 

desfavor de FERNANDA PAULA DE ARRUDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos 2. Em petição de ID. 15739597, o autor veio aos 

autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial 

sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Considerando que a parte autora desistiu do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003936-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA LUCIA AVELAR DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 9 3 6 - 0 3 . 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: ALDA LUCIA 

AVELAR DIAS Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em 

desfavor de ALDA LUCIA AVELAR DIAS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da 

ação (Id 13479988 e 14296991). 3. Verifico que a petição inicial sequer 

fora recebida. 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. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais pagas na 

distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

8. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 
 
 

PORTARIA N.º 217/2018/RH 
 
O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Várzea 
Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; 
 
CONSIDERANDO o disposto do Capítulo 03, Seção 03, item 3.3.21, da Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça / MT; 
 
CONSIDERANDO a pauta de julgamento apresentada pelo Juiz de Direito e Presidente do 
e. Tribunal Popular do Júri doutor MURILO MOURA MESQUITA. 
 
RESOLVE 
 
Art. 1.º - ESTABELECER a escala dos Oficiais de Justiça desta Comarca que deverão 
permanecer à disposição do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito - Presidente do egrégio 
Tribunal do Júri doutor MURILO MOURA MESQUITA, no mês de NOVEMBRO de 
2018, nos dias e horários, a saber: 

LOCAL: PLÉNARIO I -  Plenário Desembargador Wandyr Clait Duarte   
 

DATA HORÁRIO PLANTONISTAS 
5.11.2018 
 

13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

6.11.2018 13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

7.11.2018 13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

8.11.2018 
 

13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

9.11.2018 13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

12.11.2018 
 

13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

13.11.2018 13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

14.11.2018 13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

21.11.2018 
 

13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
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22.11.2018 13h30min Benedito Paes Barros Neto  

Valdevina Antunes da Guia 
 

23.11.2018 13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

26.11.2018 
 

13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

27.11.2018 13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

28.11.2018 
 

13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

29.11.2018 13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

30.11.2018 13h30min Benedito Paes Barros Neto  
Valdevina Antunes da Guia 
 

LOCAL: PLÉNARIO II -  SALA DE CONVIVÊNCIA 
 

DATA HORÁRIO PLANTONISTAS 
5.11.2018 
 

13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

6.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

7.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

8.11.2018 
 

13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

9.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

12.11.2018 
 

13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

13.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

14.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

21.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
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 Isabel Cristina de Souza Neves 
 

22.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

23.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

26.11.2018 
 

13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

27.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

28.11.2018 
 

13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

29.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

30.11.2018 13h30min Admilson de Moraes Gonçalves 
Isabel Cristina de Souza Neves 
 

 
Publique-se. Remetendo-se cópia à e. Corregedoria do Tribunal de Justiça, Ministério 
Público e afixando-se no mural do Fórum. 
 
Várzea Grande, 26 de outubro de 2018. 
 
 
Jones Gattass Dias 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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