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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1348185 Nr: 19366-89.2018.811.0041

 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: ADÉLIA FRANCISCA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACEDO MENEZES DA 

SILVA - OAB:11761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 1496-37/1995 – CÓDIGO 102663

REQUERENTE (S): EZEQUIEL LOPES

ADVOGADO (A): DR. PAULO DE BRITO CÂNDIDO (OAB/MT 2.802)

 Vistos, etc.

Trata-se de um pedido de baixa da penhora formulado por EZEQUIEL 

LOPES cujo teor requer a retirada dos gravames constantes nas 

matrículas nº 24.048, 24.049 e 24.050 do Cartório do 1º Ofício da Comarca 

de Várzea Grande/MT determinada no trâmite da ação de execução nº 

2380/1995 (Ação de Execução por Título Extrajudicial – PETROBRÁS 

DISTRIBUIDORA S/A contra LOPES COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA).

Pois bem.

Conforme narrado pelo requerente, verifica-se que o respectivo bem fora 

alvo de penhora no processo de execução, sendo que feito fora julgado 

extinto na data de 29/06/1999 (fls. 124) nos termos do artigo 791, I do 

antigo CPC.

Posto isso, ante a veracidade das alegações, DEFIRO o pedido de baixa 

da penhora e determino a expedição de Ofício ao Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Várzea Grande/MT a fim de que a Serventia proceda com a 

liberação de qualquer gravame averbado nas matrículas nº 24.048, 24.049 

e 24.050 oriundo do processo em questão (Ação de Execução por Título 

Extrajudicial nº 2380/1995 – 1496-37.1995.811.0041 – CÓDIGO 102663).

 Expeça-se o necessário.

Após comprovada a baixa das penhoras e satisfeita a pretensão, 

devolvam-se os autos ao setor de Arquivo.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº:

0732831-50.2018.8.11.0001 - Favor mencionar este número

 ADVOGADO (A):

DR. ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES (OAB/MT 5.362)

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de adiantamento da emissão de certidão negativa 

realizada pelo causídico ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES no qual 

requer a entrega antecipada do documento para fins de apresentação em 

face do TRE/MT (Tribunal Regional Eleitoral do estado de Mato Grosso).

Dessa forma, DEFIRO a prioridade na expedição da certidão referente ao 

pedido 149828 para a data de 13/11/2018.

 Remeta-se o expediente à Central de Distribuição do presente Foro para 

as providências pertinentes e depois de cumprida a determinação, 

arquive-se o presente.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 536/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO reiteradas ausências injustificadas ao trabalho, conforme 

consta no expediente CIA nº 0728677-86.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº. 498/2018-GRHFC de 

03/10/2018, que lotou o(a) servidor (a) BENEDITO MAURÍCIO MATTOS 

FONTES, matrícula nº. 2854, Técnico Judiciário, na Secretaria da 5ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá.

Artigo 2º - LOTAR o(a) servidor (a) BENEDITO MAURÍCIO MATTOS 

FONTES, matrícula nº. 2854, Técnico Judiciário, na Central de 

Administração da Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir de 01/10/2018.

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

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

Cuiabá, 9 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 544/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 30 (trinta) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício de 2018, pelo Gestor Judiciário Noara Elisa Nilson, 

matrícula nº. 7848, do(a) 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Cuiabá - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0731991-40.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o (a) servidor (a) EDER CANUTO DE SOUZA, matrícula nº. 

37897, Analista Judiciário, lotado (a) na Central de Execução de Medidas 

Socioeducativas - CEMSO - SDCR, para exercer, a função de confiança 

de Gestor Judiciário, na Secretaria da 2ª Vara Especializada da Infância e 

Juventude da Comarca de Cuiabá - SDCR, no período de 07/01/2019 a 

05/02/2019 (férias).

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

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

Cuiabá, 9 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 545/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Substituto Lygia 

Marinho Fontes Xavier, matrícula nº. 24.402, do(a) Secretaria - 5ª Vara 

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

0732554-34.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ANA MARIA ROSA LOCATELLI, matrícula nº. 

21804, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 5ª Vara Cível - 

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

Gestor Judiciário, no período de 21/11/2018 a 30/11/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 9 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 546/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Deivison Figueiredo 

Pimentel, matrícula nº. 23522, do(a) Secretaria - 1ª Vara Especializada em 

Direito Bancário - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do 

expediente CIA nº. 0732854-93.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN, matrícula 
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nº. 33937, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 1ª Vara 

Especializada em Direito Bancário - Comarca da Capital - SDCR, para 

exercer, a função de confiança de Gestor Judiciário, no período de 

30/11/2018 a 19/12/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 9 de novembro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385458 Nr: 21229-95.2009.811.0041

 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: JEFERSON NEVES ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 Em cumprimento ao despacho de fls. 195, fica devidamente INTIMADA à 

parte BANCO DO BRASIL S.A, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 274,82 

(duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11 (sessenta e 

oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (catorze reais e setenta e 

cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 5540-9, CPF 

111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de guias de custas 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 961379 Nr: 5417-03.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO OMENA JALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO OMENA JALES, Cpf: 

02269247183, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 570,16 (Quinhentos e setenta reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196710 Nr: 7692-71.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAM ESCUDERO GUTIERREZ 

- PROC. MUNICIPAL - OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ RIBEIRO FILHO, Cpf: 54549280115, 

Rg: 04696612-3, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 521,69 (Quinhentos e vinte e um reais e 

sessenta e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782353 Nr: 35989-44.2012.811.0041

 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: ARENICE RIBEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMAR DE MORAES VARELLA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELMAR DE MORAES VARELLA - ME, 

CNPJ: 09661822000198. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,19 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezenove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713830 Nr: 8634-93.2011.811.0041

 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: JOSÉ DA CRUZ AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE SOUZA BOM DESPACHO JUNIOR

 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: CARLOS EDUARDO CARMONA 
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DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, JORGE JOSÉ DE NOGA - OAB:3830

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DA CRUZ AMORIM, Cpf: 

35386053191, Rg: 287.284, Filiação: Joaquim Luiz de Amorim e Ana Pinto 

de Amorim, data de nascimento: 03/05/1964, brasileiro(a), natural de S. A. 

Leverger-MT, casado(a), vigilante, Telefone 8453-0677. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,66 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800497 Nr: 6922-97.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR CAMARGO DE BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA LAURA MEDEIROS DE 

AMORIM - OAB:15131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO PANAMERICANO S/A, CNPJ: 

59285411000113. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,66 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206402 Nr: 6952-93.2017.811.0041

 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: ADRIANA MARIA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/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

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

Administrador Judicial, no tocante à decisão/despacho proferido dia 

18/10/2018, promovo sua republicação para tal fim: 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$ 5.000,00 (cinco 

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1131773 Nr: 23784-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO FREITAS BARRETO, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

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

OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, reitero a intimação do Administrador Judicial para 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1315883 Nr: 12166-31.2018.811.0041

 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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SÁ CARVALHO, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.H.K. DROGARIA LTDA-ME, MED FORT 

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME, MAXMED MEDICAMENTO E 

PERFUMARIA LTDA EPP

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

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13.731

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282363 Nr: 2517-42.2018.811.0041

 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: COTTON KING LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELÍCIO ROSA VALARELLI JUNIOR, INTER 

SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

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

OAB:9229MT, ALINE BARINE NÉSPOLI - OAB:OAB/MT 9229, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Intime-se a MASSA FALIDA e o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias úteis, manifestar sobre os retornos das 

cartas de citação de fls. 125/126.

II – Independentemente de nova conclusão, fica desde já autorizada a 
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EXPEDIÇÃO DE NOVAS CARTAS DE CITAÇÃO, e ou CARTAS 

PRECATÓRIAS ITINERANTES, observando-se os endereços a serem 

indicados pela massa falida e pelo administrador judicial.

III – Considerando que a audiência foi designada para o próximo dia 27, e 

que não haverá tempo hábil para cumprimento da presente decisão, 

REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO para o DIA 27 DE 

MARÇO DE 2019, ÀS 15:00 HORAS, mantendo-se os demais termos da 

decisão de fl. 109.

IV – Deverá o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO instruir as novas cartas de citação 

com cópia da presente decisão e da decisão de fl. 109.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1069273 Nr: 55110-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO FERNANDES SILVA, ELINA PADILHA 

FERNANDES, FERNANDO COSTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO COSTA FERNANDES - 

OAB:, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar o Administrador Judicial, quanto ao 

teor da decisão de 13/08/2018, em que: " Visto.

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

úteis. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 967212 Nr: 7898-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES - ME, 

LOPES E VIEIRA LTDA - PAVÃO TRANSPORTES LTDA

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

OAB:9229/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

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

OAB:6218/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, 

VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB-MT 7.950

 Certifico que, conquanto devidamente intimado o Administrador Judicial 

quedou-se inerte. Assim, Impulsionando o feito, reitero a intimação do 

Administrador Judicial para que se manifeste nos presentes autos no 

prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319254 Nr: 13002-04.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, 

DEOCLECIO ADAO PAZ

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

COMERCIO, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEOCLECIO ADAO PAZ - 

OAB:16519/PR, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 

OAB/SP, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, KLEBER DE NICOLA 

BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP

 Visto.

I - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 

1.018, §1º, CPC/2015).

 II – Consigno que as informações prestadas, nesta data, através do Ofício 

n.º 57, foram encaminhadas pelo Malote Digital.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1323613 Nr: 14207-68.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAN SOUZA ROSA, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP

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

OAB:MT 19.198, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 Visto.

I- Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por NATAN SOUZA 

ROSA, por dependência aos autos da falência de CHICK PRIME 

DROGARIA LTDA EPP E OUTRAS (Processo nº 42532-58.2015.811.0041 – 

Código 1041993), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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 úteis, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1315883 Nr: 12166-31.2018.811.0041

 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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SÁ CARVALHO, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.H.K. DROGARIA LTDA-ME, MED FORT 

DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - ME, MAXMED MEDICAMENTO E 

PERFUMARIA LTDA EPP

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

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13.731

 Visto.

I- Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por PAULO EDUARDO 

PEREIRA DE SÁ CARVALHO, por dependência aos falência da C.H.K 

DROGARIA LTDA-ME (Processo nº 42532-58.2015.811.0041 – Código 

1041993), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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 úteis, 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 
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§ 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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 335991 Nr: 12512-31.2008.811.0041

 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: JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MAIA DE ANDRADE, ESPÓLIO DE JOSÉ 

MAIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubimar Barreto Silveira - 

OAB:3640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Vistos.

No que diz respeito a expedição de intimação da parte para ré para 

desocupação voluntária do imóvel objeto da ação, é certo que os 

embargos de declaração não possuem efeito suspensivo dos efeitos das 

decisões a que são opostos, apenas interrompendo o prazo para 

interposição de recurso (NCPC, 1.026).

Leve a efeito a Secretaria da Vara Especializada as determinações 

contidas na decisão de fls. 881-882, juntando incontinentemente neste 

processo os embargos de declaração que estão na sua contracapa.

Após a regular intimação da parte autora para apresentar contrarrazões, 

conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 335404 Nr: 5995-10.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubimar Barreto Silveira - 

OAB:3640

 Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo para contrarrazões e aguarde-se para 

remessa ao egrégio Tribunal de Justiça conjuntamente com o processo n. 

335991, no qual pende a apreciação de embargos de declaração.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1057221 Nr: 49635-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIS NELSON OVIDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA HACK, AGNALDO PORTILHO 

SOBRINHO, ROBERTO DE TAL, NEGUINHO DE TAL, MARCELO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287, ANTONINO MOURA BORGES - OAB:839/MS, 

FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:11802, ILSON FERNANDES 

SANCHES - OAB:9008, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2.492/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 762594 Nr: 15128-37.2012.811.0041

 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: ERICA THRONICKE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR CABRAL DA SILVA, RUBENS ALVES 

COELHO, GENAIR PEREIRA FILHO, MARCIO PEREIRA FILHO, LUIZ VALDECI 

EUZÉBIO, GILSIMAR SILVESTRE DE ANDRADE, JOSÉ DOS REIS NEIVA, 

JUNIOR DOS SANTOS NEIVA, JULIANO FILHO, SEBASTIÃO JOSÉ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREO GARCIA RIBEIRO FILHO - 

OAB:8310-MS, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474 MT, JOSE 

ANSELMO DA COSTA PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MAMEDES - 

OAB:4243/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566502 Nr: 56551-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR PARIZZI, RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI, 

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, CLEBER GUERCHE PERCHES - OAB:180555, JOSMEYR 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, LUCIANA DE MELLO E SOUZA 

CAMARDELLA - OAB:240.050, Ruben Marcos Seidl - OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte(DEMAIS 

CORDANTES) para tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito: 

2. Com a juntada dos documentos, intime-se os demais acordantes para 

manifestarem no prazo de 05 dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1034015-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO (REQUERENTE)

BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Paes de Barros OAB - MT0008635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VILAS BOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034015-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL, OSVALDO 
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CASSEMIRO RABEL FILHO REQUERIDO: MARCELO VILAS BOAS Vistos. 

Defiro o pedido inicial, interpele-se conforme requerido. Efetivada a 

interpelação, nos moldes do art. 729 do Novo Código de Processo Civil, 

certifique-se e arquive-se eletronicamente os autos, observadas as 

formalidades legais, não havendo necessidade e/ou possibilidade de 

"entrega" dos autos eletrônicos à parte, que poderá simplesmente "baixar" 

o arquivo do processo. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1034015-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO (REQUERENTE)

BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Paes de Barros OAB - MT0008635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VILAS BOAS (REQUERIDO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

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

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035745-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CARDOSO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO(A))

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011149-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A 

(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))

 

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

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

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

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005757-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

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

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

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

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026823-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NEVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011141-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEONILDO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado pela PARTE REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017111-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CAETANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VINICIUS DE OLIVEIRA PADILHA (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:

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado pela PARTE REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029586-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CRISTINA DE LIMA (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:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado pela PARTE REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038076-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO CRUZ (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))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado pela PARTE REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010266-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MORAIS 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:

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado pela PARTE REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013798-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOUZA DOS ANJOS (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))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado pela PARTE REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ANTONIO RODRIGUES (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))

 

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

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

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

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos (Laudo Central de Conciliação), bem como, indicar as 

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

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

encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029646-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERBE DOS SANTOS FONSECA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029646-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ERBE DOS SANTOS FONSECA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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 11:28 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 05 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013047-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD WESLLEY 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Certidão – 

Id. 16448696 – juntada aos autos, requerendo o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038049-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA MOTA RUBIO (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: 1038049-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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DIOGO DA MOTA RUBIO 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 

11:44 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 05 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029730-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DE JESUS (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029730-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDSON FRANCISCO DE JESUS 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 12:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 05 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029717-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE SOUZA SILVA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029717-07.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILUCE SOUZA SILVA 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 08:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 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: 1038034-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL SORIOCO PESOA (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: 1038034-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARIEL SORIOCO PESOA 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 

08:16 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 06 

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: 1038026-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

PAULA ADILENE LIMA DE ALMEIDA OAB - 049.729.331-51 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 11 de 451



EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038026-17.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIANO ALMEIDA MARTINS REPRESENTANTE: PAULA 

ADILENE LIMA DE ALMEIDA 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 08:32 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 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: 1038185-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DA SILVA RAMOS (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038185-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JURANDIR DA SILVA RAMOS 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 12:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 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: 1038262-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIEL SANTOS CARNEIRO (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038262-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIEL SANTOS CARNEIRO 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 09 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: 1038287-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAIMUNDO PEREIRA (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038287-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON RAIMUNDO PEREIRA 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 09 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: 1038335-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACIR RODRIGUES DE MORAIS JUNIOR (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)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038335-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALVACIR RODRIGUES DE MORAIS JUNIOR 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 

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 10:56 

horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 09 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 851218 Nr: 54185-28.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORANES PEREIRA SAAVEDRA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:OAB 2.906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, 

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:OAB/MT 18.879/O

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: i) MANTER a 

liminar concedida às fls. 132/135; ii) DECLARAR a inexistência dos débitos 

em relação às faturas dos meses de 09/2011 – fl. 42 (R$ 577,63), 10/2011 

– fl. 41 (R$ 797,89), 11/2011 – fl. 42 (R$ 713,81), da recuperação de 

consumo de R$ 2.602,96, com vencimento em 20/12/2011 (fl. 43), e, da 

recuperação de consumo de R$ 4.968,11, com vencimento em 18/11/2013 

(fl. 121), facultando à empresa ré a refaturar as faturas mensais 

(09/2011, 10/2011, 11/2011) utilizando como base aritmética os 06 (seis) 

meses anteriores; iii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 
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do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e; iv) 

CONDENAR a requerida ao pagamento da repetição de indébito na forma 

simples no valor de R$ 4.692,29 (quatro mil seiscentos e noventa e dois 

reais e vinte e nove centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c o 

art. 161 do CTN), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

dos desembolsos.Considerando que a parte autora decaiu minimamente 

em seus pedidos, condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas às formalidades legais.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947066 Nr: 58606-27.2014.811.0041

 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: CLEVERSON ALVES SOARES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 434897 Nr: 13795-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA, ANDREIA 

CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL BUFULIN, ORLANDO BUFULIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10.825/MT, Rondon Brasil Viegas - 

OAB:14206-A/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora por correspondência com aviso de recebimento – 

AR, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA por tratar-se de feito inserido na 

Meta 2/2018 - CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764022 Nr: 16642-25.2012.811.0041

 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: LAYSA THAIS DE OLIVEIRA VILELA BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIMEEE SOUZA DE MENEZES 

- OAB:5294 OAB/MT, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

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

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 38.440,00 ( trinta e 

oito mil e quatrocentos e quarenta reais), acrescido de correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data do evento danoso (11/04/2010) e juros 

legais de 1% ao mês a partir da citação inicial.b) CONDENAR a requerida 

ao pagamento de danos morais, na importância de R$ 10.000,00 ( dez mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ) e correção monetária, pelo índice INPC, a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ).Face a sucumbência mínima, CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 799137 Nr: 5556-23.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARREN MARCELO ACOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS TREVISAN BONGIOVANNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para:1)Condenar o requerido ao pagamento de danos morais, no montante 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação.2)Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, estes 

arbitrados em R$5.200,00(cinco mil e duzentos reais), devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso de 

cada prestação, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Considerando que o autor decaiu da parte mínima condeno a 

requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor da parte autora, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, procedendo-se as anotações 

e baixas de estilo.Cumpra-se a secretaria deste juízo o já determinado em 

decisão saneadora de fls. 186/187, para que retifique o polo passivo. 

P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 934136 Nr: 51490-67.2014.811.0041

 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: JOZIANE AGNORIA DA SILVA SEIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - OAB:48203

 (...) Diante do exposto, com fundamento no artigo e 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inaugural, confirmando a liminar concedida às fls. 29/30, e, por 

consequência DECLARO inexistente o débito cobrado pela ré no valor de 

R$ 302,59 (trezentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente 

a fatura de fl. 75. CONDENO a ré ao pagamento de danos morais, que 

arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), ao que tal valor deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a 

partir da citação.Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o 

preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 402680 Nr: 34693-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNÉIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME, ODNEIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA 

OLIVEIRA - OAB:89.199 OAB/MG, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA 

DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:13987-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s) 210, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não 

houve êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 839191 Nr: 43721-42.2013.811.0041

 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: MARIANA BORRALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALBERTO MANSUR BUMLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, ALINE BORGES GUIMARÃES - OAB:17.214-B

 Intime-se a servidora do fórum local Sra. Cecilia Akerley Mansur Bumlai 

para que proceda à juntada do termo de nomeação de inventariante, bem 

como regularize a representação processual da parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

Outrossim, defiro os pedidos de fls. 219 e 220/221.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1262688 Nr: 25317-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASY HOTEL E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, JANE STELLE BECA SANTOS - OAB:23.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 364418 Nr: 2146-93.2009.811.0041

 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: KARLA LOURDES FERREIRA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELSKY DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO MOREIRA - OAB:21.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Processo n0 2146-93.2009.811.0041— Cód. 364418

Versam os autos acerca de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, 

ESTÉTICOS E MATERIAIS ajuizada por KARLA LOURDES FERREIRA PAES 

em face de GABRIEL FELSKY DOS ANJOS.

Para tanto, aduz a parte a autora que, visando melhorar certos aspectos 

de sua aparência, submeteu-se a uma cirurgia de lipoaspiração em 

10/01/2004, aos cuidados do médico requerido, tendo pago o valor 

correspondente a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Alega que após a cirurgia permaneceu em repouso por 15 (quinze) dias e 

fez uso de todos os medicamentos indicados, contudo sentia muitas dores 

e a região operada começou a apresentar um odor fétido; assim, 

permaneceu em tratamento por mais dois meses com o requerido e em 

14/03/2005 procurou outro médico, Dr. Magno Stefani César, que indicou a 

realização de uma cirurgia de Exerese de Cicatriz, no valor de R$800,00 

(oitocentos reais).

Conta que entrou em contato com o requerido, que reconheceu o erro e 

reembolsou as despesas da requerente referentes a uma nova cirurgia.

Tal cirurgia. foi realizada pelo Dr. Joaquim da 5. Gonçalves, contudo, 

restam ainda as cicatrizes em seu abdome, as quais desfiguram a 

aparência da autora.

 Pugna assim pela condenação do requerido ao pagamento de danos 

materiais, concernentes aos medicamentos e novas cirurgias corretivas, 

além de danos morais e danos estéticos.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3a VARA CINTEL

Com a inicial vieram os documentos de fls. 35/75.

O requerido apresentou contestação às fls. 80/146, aduzindo 

preliminarmente a prescrição da pretensão, tendo em vista que o 

procedimento cirúrgico se deu em 10/01/2004. No mérito, alega a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista a 

necessidade de comprovação de dolo ou culpa para a responsabilização 

civil do médico.

A respeito dos fatos, aduz que é um profissional experiente e que as 

complicações são inerentes à cirurgia plástica; conta ainda que após a 

constatação de crostas, prescreveu o tratamento pertinente e informou a 

possibilidade de retoque, mas a autora não retornou ao consultório, 

demonstrando sua desídia. Ao final, pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais.

Impugnação à contestação às fls. 266/280.

Os autos foram saneados às fls. 308/310, ocasião em que foi

afastada a prescrição.

Designada a perícia médica, a perita Mairy Noce Brasil apresentou suas 

conclusões às fls. 372/388.

Na audiência de instrução e julgamento colacionada às fls. 405/408, foram 

ouvidas as partes e. as testemunhas Benedito Vieira Figueiredo Júnior e 

Nathércia Rondon de Souza.

Os memotiais finais foram apresentados pela autora às fls. 411/417 e pelo 

requerido às fls. 418/421.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3° VARA CINTEL

Inicialmente, infere-se que as preliminares foram afastadas por ocasião do 

despacho saneador, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Observa-se que ao caso se aplica as regras do Estatuto Consumerista.

Todavia, em que pese à aplicação do CDC e a regra da responsabilidade 

civil objetiva, é certo que "A responsabilidade pessoal dos profissionais 

liberais será apurada mediante a verificação de culpa." (art. 14, parágrafo 

49, CDC).

Dito isto, vejo que a problemática dos autos resume-se em saber se houve 

ou não erro médico, capaz de configurar ato ilícito e ensejar o dever de 

indenizar.

Ante a complexidade da questão, ordenou-se a realização da perícia 

médica. Após análise dos fatos, documentos e da autora, a perita médica 

designada concluiu em laudo de fls. 373/388:

A pericianda Karla Lourdes Ferreira Paes foi submetida à lipoaspiração do 
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abdome e flancos, pelo Dr. Gabriel Felsky dos Anjos, no Hospital da Polícia 

Militar do Estado do Mato Grosso. Apresentou necrose de pele em flanco 

esquerdo que evoluiu para úlcera de 7 cm. Para a correção desta cicatriz, 

realizou cirurgia reparadora que resultou em uma cicatriz oblíqua em 

flanco esquerdo de 18cm, associado a irregularidade na superfície da pele 

do abdome, retração e fibrose cicatricial, mais evidente na parte superior e 

quando da posição de pé.

O dano estétieo verificado tem nexo causal com a técnica empregada pelo 

cirurgião, por passagem, muito superficial da canula comprometendo a 

circulação sanguínea da ele, que resultou em necrose da mesma.

De acordo com os critérios do Baremo AACS (Asociacion Argentina de 

Companias de Seguro) 2012, versão 1.2 — Classificacion y valoracion de 

secuelas psicofísicas, o dano estético é valorado em 8%. (fl. 377).

Embora tenha tido a oportunidade, o requerido não se insurgiu a respeito 

do laudo, deixando que o prazo para manifestação transcorresse in albis, 

consoante certidão de fl. 395.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

311 VARA CÍVEL

Em audiência, o requerido alegou:

"(...) que a cirurgia foi sem intercorrências; que após algumas consultas 

de retorno começou a aparecer um edema no flanco, um vermelhidão; que 

recomentou que ela não tomasse banho com água quente e que não 

usasse o macaquinho; que o eritema evoluiu para um flictema, que são 

bolhas, e aquelas bolhas formaram crostas, e durante esse período ela 

ficou utilizando antibióticos e pomadas antibióticas para não ter infecção; é 

uma intercorrência indesejada, mas que pode ocorrer; que não acredita 

que a proximidade da cânula com a derme tenha causado esse 

sofrimento, porque ela teria começado a necrosar logo no começo; que ela 

usou kelo-cote para cicatrização e após cerca de seis meses ela 

retornou, alegando que queria realizar o retoque da cicatriz com o Dr. 

Joaquim, e se ele poderia ajudar, e ele falou que sim, que o importante era 

resolver o problema; que ajudou a paciente com o custeio do novo 

procedimento porque ela estava insatisfeita e eles tinham um bom 

relacionamento; e também porque ele tinha um objetivo de resolver o 

problema do paciente (...)"

Do relato do requerido, observa-se que embora ele não tenha assumido a 

ocorrência de erro médico, reconhece que os resultados estéticos 

pretendidos não foram obtidos e que a autora não ficou feliz com o 

tratamento, tanto é que ajudou a paciente a custear a cirurgia reparadora.

A respeito do dano e da cicatrização, a perita foi precisa ao responder o 

quesito elaborado pelo requerido:

7. A cicatrização pode ocorrer de diferentes maneiras em pacientes 

diferentes, podendo alguns apresentarem alargamento e queloides? Tais 

achados podem ser decorrentes de fatores genéticos? São tratáveis? 

Qual o tratamento indicado?

Resposta: Sim. Porém, a necrose da pele, seguida de úlcera tem nexo 

causal com a técnica cirúrgica empregada, e não com a reação de 

cicatrização do indivíduo.

 'FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, 

Nelson. Manual de Direi Civil

4

— Volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. — Salvador: Ed. JusPodivm, 

2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3a VARA CÍVEL

Assim, há prova do erro médico, dos danos suportados pela autora e do 

nexo causal entre eles, pressupostos da responsabilidade civil imputada 

ao réu, o que torna certo o dever de indenizar.

a) Do dano material

É certo que o requerido custeou a cirurgia reparatória, conforme alegado 

na exordial e confirmado em audiência por ambas as partes. Contudo, a 

autora pugna também pelo ressarcimento dos valores gastos com as 

sessões de massagem pós-operatórias.

Os documentos apresentando as despesas foram colacionados às fls. 

72/73.

A autora requer ainda o custeio de uma nova cirurgia reparadora, tendo 

em vista que a realizada não foi suficiente para restaurar o dano.

No que tange a responsabilidade civil incide o princípio da reparação 

integral. Nesse sentido, Chaves e Rosenvaldi ensinam:

"O principio da reparação integral busca levar o ofendido ao estado 

anterior à eclosão do dano injusto, transferindo ao patrimônio do ofensor 

as consequências do evento lesivo, de forma a conceder à vitima uma 

situação semelhante àquela que detinha"

Assim, configurada a responsabilidade do médico, deve este ser 

condenado a arcar com todos os custos necessários à reparação.

Tendo em vista a ausência de contraprova a respeito dos recibos 

aresentados, entendo que o pedido de ressarcimento deve ser acolhido, 

bem' como o pedido de custeio de uma nova cirurgia reparadora.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3' VARA CÍVEL

b) Do dano estético

O laudo confirmou a existência de dano estético. No tocante a este tema. 

Teresa Ancona Lopez de Magalhães2 define:

"É Qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa 

de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta uma 'enfeamento' que 

lhe causa humilhações e desgostos, dando origem portanto a uma dor 

moral (...) Decompondo os elementos dessa definição poderemos 

explicitar melhor o que seja dano estético em Direito Civil Em primeiro lugar 

dissemos que dano estético é 'qualquer modificação'. Aqui não se trata 

apenas das horripilantes feridas, dos impressionantes olhos vazados, da 

falta de uma orelha, da amputação de um membro, das cicatrizes 

monstruosas ou mesmo do aleijão propriamente dito. Para a 

responsabilidade civil basta a pessoa ter sofrido uma 'transformação, não 

tendo mais aquela aparência que tinha. Há agora um desequilíbrio entre o 

passado e o presente, uma modificação para pior".

Eis o relatório da perita:

"Na avaliação do dano, restou um dano estético caracterizado pela cicatriz 

oblíqua em flanco esquerdo de 18cm, que tem nexo causal com a técnica 

cirúrgica empregada na lipoaspiração.

A avaliação do dano corporal com objetivo estético, não é contemplada 

por baremos nacionais, os quais se restringem à quantificação anatômica 

e funcional. Entre as referências internacionais para dano estético, está o 

Baremo AACS (Asociacion Argentina de Companias de Seguro) 2012, 

versão 1.2 — Classificacion y valoracion de secuelas psicofísicas, que 

para o comprometimento do abdome com cicatrizes maiores que 10cm, 

valora o dano estético entre 5-8%. Entre os critérios de valoração estão: a 

gravidade do ponto de vista físico e funcional, considerando a idade, 

sexo, impacto sobre sua profissão e a possibilidade de correção.

2 O Dano Estético — responsabilidade civil, RT, 1980.
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ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3' VARA CÍVEL

Considerando que a pericianda é uma mulher jovem, que a referida 

cicatriz, não há possibilidade de eliminá-la, mas apenas reduzir sua 

largura, encontrar-se em local visível e ser de grande extensão, em 

conjunto, repercute em um dano estético de 8%." (fl. 377).

Quanto a sua quantificação, deve ser levada em consideração a 

deformidade corporal permanente, a redução da capacidade motora e a 

aparência da lesão, que causam sentimento de inferioridade na vítima.

Sobre o tema, é o entendimento do Tribunal Superior de

Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SURGIMENTO 

DE CICATRIZ PERMANENTE NA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. CLÁUSULA DE COBERTURA DO SEGURO 

LIMITADA A CINCO MIL REAIS. ALEGAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO MENOS 

FAVORÁVEL AO

CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.

DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS VALORES 

INDENIZATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU 

DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. L No que diz respeito 

à alegação de que houve desrespeito ao art. 47 do CDC, por ter o aresto 

recorrido feito interpretação supostamente menos favorável da cláusula 

do contrato existente entre os recorrentes e a companhia seguradora 

(MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A), a qual limitava o valor de R$ 5.000,00 
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(cinco mil reais) para cobertura de danos morais a terceiros, tal 

verificação implicaria, indubitavelmente, nova interpretação da referida 

cláusula contratual, bem como o reexame de matéria fático-probatória, o 

que esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. Os valores de 

indenização, fixados em R$ 15.000,00 para os danos estéticos, e em R$ 

35.000,00 para os danos morais, não são exorbitantes nem 

desproporcionais aos danos sofridos pela parte agravada, decorrentes de 

acidente de trânsito. Ressalte-se que o acidente causou uma cicatriz 

cirúrgica de aproximadamente 40 cm, em face lateral da raiz da coxa 

direita do autor, dor física resultante das lesões e do procedimento 

cirúrgico e susto pela gravidade do acidente. 3.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3a VARA CÍVEL

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 979520/SP. 

Rel. Min. RAUL ARAÚJO. T4 - QUARTA TURMA. DJe: 13/09/2017).

No mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de

Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS — PRELIMINAR — AGRAVO RETIDO — DESPROVIDO — 

NULIDADE DE SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE 

FÍSICA DO JUIZ — AFASTADA — VALOR DAS INDENIZAÇÕES POR 

DANO ESTÉTICO E MORAL — MANTIDO — APELO DESPROVIDO. 1- Não 

há falar em coisa julgada em relação ao pedido de dano extrapatrimonial, 

quando na demanda anterior a pretensão ficou limitada ao pagamento de 

indenização por danos materiais. Agravo Retido desprovido. 2- O princípio 

da identidade física do juiz previsto no artigo 132 do CPC não é absoluto. O 

próprio dispositivo prevê exceções à regra. Afasta-se a alegação de 

nulidade do decisum pelo fato de não ter sido o Magistrado que proferiu a 

sentença quem concluiu a audiência de instrução do feito, já que o titular 

da vara estava afastado das funções jurisdicionais na data da audiência. 

3-A condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o 

indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua 

aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano. O 

valor arbitrado deve ser compatível com as circunstâncias objetivas e 

subjetivas envolvidas na questão. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), mostra-se condizente para compensar o dano estético decorrente 

de profundas e grandes cicatrizes no pé e perna esquerda do Apelado. 4- 

Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se 

considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e 

pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição 

econômica das partes. No caso concreto, mantida a verba em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). (Ap 89302/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014).

 9

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3a VARA CÍVEL

Nesse pórtico, fixo a condenação por danos estéticos no valor de 

R$15.000,00 (quinze mil reais).

c) Do dano moral

É importante ter sempre em vista a impossibilidade de se atribuir 

equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que integram o 

patrimônio moral, operação que resultaria em degradação daquilo que se 

visa proteger.

A vítima de uma lesão aos direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas 

ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mais valioso 

que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido; nem tão grande, que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena, que se torne inexpressiva.

Assim, não se pode olvidar que a sua mensuração não deve ser feita, 

somente, sob a verificação do prejuízo sofrido pelo ofendido e sua 

correspondente reparação.

Há de ir mais além, sendo sopesado, também, sob outras vertentes, tais 

quais as que levam em conta a finalidade preventiva e punitiva do dever 

indenizatório.

Nesse pórtico, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o 

seu arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente 

o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do autor e nas suas 

relações sociais.

Em outras palavras, "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também 

em produzir no causador

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso 1, do Código de 

Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

3a VARA CÍVEL

do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" 

(acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67).

Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor da autora, tampouco 

medida leniente em favor dos requeridos.

Para a fixação da indenização, é mister levar em consideração que o 

médico chegou a custear a cirurgia reparadora feita por outro cirurgião, 

todavia, os documentos e depoimentos foram aptos a demonstrar o 

martírio desnecessário pelo qual a autora foi submetida, sendo inegável o 

abalo psicológico suportado.

Atento aos parâmetros acima, reputo adequada a fixação da indenização 

por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), servindo a 

condenação como um componente punitivo e pedagógico, que certamente 

refletirá no patrimônio do requerido causador do dano como um fator de 

desestimulo à prática de atos como os que aqui foram examinados.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1°, IV, do CPC/2015, ressalto 

que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na 

conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram 

analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.

A respeito da temática, importante colacionar o Enunciado 19 da Carta de 

Tiradentes (Congresso da Magistratura e do Ministério Público sobre o 

Novo CPC). Veja-se.

"Enunciado 19. A regra do art. 489, §19, IV, do NCPC não obriga o juiz 

apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas 

sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e 

relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo 

legal."
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3' VARA CÍVEL

KARLA LOURDES FERREIRA PAES em face de GABRIEL FELSKY DOS 

ANJOS para condenar o requerido:

a) A custear uma nova cirurgia reparadora, a ser realizada por um 

profissional de confiança da autora, mediante apresentação de 

orçamentos e apuração em liquidação de sentença;

b) Ao pagamento da quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), 

a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo 

índice INPC a partir efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ);

c) Ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de 

indenização por danos estéticos, acrescida de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que se 

deu em 10/01/2004, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ);

d) Ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que se deu 

em 10/01/2004, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ);

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em
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ESTADO DE MATO GROSSO

· PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 38 VARA CÍVEL

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 12

e 2°, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se

os autos observadas as formalidades legais.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá — MT, 06 de novembro de 2018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 406223 Nr: 38425-78.2009.811.0041

 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: GI CURVO LTDA ME, GIANNI CURVO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S/A, DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, DANIELA DE SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD - 

OAB:12910/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT, LARISSA FALEMBACH HODNUK - 

OAB:11.245-O, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça, 

referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente expedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 878412 Nr: 15746-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELSIONE CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS, para:a) CONDENAR as requeridas ao pagamento da importância 

de R$ R$114.037,00 (cento e quatorze mil e trinta e sete reais), 

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

evento danoso em 20/03/2013 e juros legais de 1% ao mês a partir da 

citação inicial.Considerando a sucumbência, condeno as partes 

requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC/2015.Com o trânsito em 

julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-seos autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815561 Nr: 22004-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DE BRITO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE, ESPÓLIO DE 

DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

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

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 921111 Nr: 44084-92.2014.811.0041

 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: TRANSPORTADORA LUOVINA LTDA - EPP, ROSE 

MARY AMADOR BUFULIN IVOGLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAL CEREAIS LTDA, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA PARREIRA 

SANTANA - OAB:152473

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como indicar as provas que pretende produzir. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1039043-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOCORRO GEREMIAS DA SILVA FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039043-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JONAS MARTINS DE FREITAS REQUERIDO: MARIA SOCORRO GEREMIAS 

DA SILVA FREITAS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM 

PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA, distribuída 

para esta Terceira Vara Cível. É o relato do necessário. Decido. O 

presente feito possui natureza de ação de família, cuja competência para 

o seu processamento e julgamento pertence a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Nesse diapasão, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais, 

este Juízo afigura-se incompetente para o processamento e julgamento da 

presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA 

EM TUTELA DE URGÊNCIA. Desta feita, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento do presente feito a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Capital, nos termos dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às 

providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039034-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA RODRIGUES DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039034-29.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SILVANIA RODRIGUES DA SILVA FARIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de Carta Precatória extraída de Ação ajuizada 
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em face do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de citação e 

intimação deste. Nesse diapasão, à luz da Resolução n. 23/2013/TP e da 

Resolução n. 11/2017/TP, fixada a competência de órgão específico, este 

Juízo afigura-se absolutamente incompetente para o processamento da 

presente deprecata. Desta feita, DECLINO, de ofício, o cumprimento da 

presente deprecata a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

da Capital, nos termos do Provimento n. 4/2008/CM e da Resolução n. 

11/2017/TP do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e 

dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Novo Código de Processo 

Civil. Às providências. Intimem-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015876-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015876-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FLAVIO JUNQUEIRA DE QUEIROZ 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

30/04/2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 13562593, 13562732, 13562700, 13562696, 

13562668, 13562659. Devidamente citada (id nº. 13763009), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id 14250789, 14250918, 

14250914, 14250907, 14250903, 14250889, 14250883, 14250876, 

14250871), arguindo preliminarmente: I – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, II – DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, III - DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER, IV – 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação Id nº 16212615. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao Id nº. 15100673. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial 

Id nº. 16213209. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial 

ao Id nº 16144927. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a 

juntada de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Requer a suspensão do processo pelo prazo de 60 

(sessenta dias), e intimação do autor para dar continuidade à regulação 

administrativa. Contudo, a inicial está devidamente instruída, e contém 

todos os documentos necessários, assim a alegação da requerida não 

merece prosperar. Desta feita REJEITO a preliminar DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, o autor juntou cópia do 

requerimento administrativo protocolado perante a seguradora ré, ao Id nº 

13562696. Neste sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO 

– SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. Verificando-se que houve prévio 

requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT está 

configurado o interesse jurídico para a propositura da ação de cobrança. 

(TJ – MG – AC: 10035160144545001 MG. Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)”. (Negritei) 

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no 

presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário 

para obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento 

da cobertura securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar da 

Ausência de Requerimento. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA A 

SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras compõem 

por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM 

NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320, por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 
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pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id nº. 

13562732), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id nº. 15100673). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 30/04/2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id nº. 15100673), a qual 

afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja 

exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de 

via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de 

resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual 

(quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): QUINTO PÉ 

ESQUERDO PÉ DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 
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parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão QUINTO DEDÃO DO PÉ ESQUERDO 50% MÉDIO 

Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 2º Lesão PÉ DIREITO 25% 

LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de qualquer um dos dedos do pé terá a vítima 

direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 50%, perfazendo o total de 

5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo perda de um dos 

pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve 

(25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: 1º Lesão PERDA DE QUALQUER UM DOS DEDOS DO PÉ: *10% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *50% sobre R$ 1.350,00 = R$ 675,00 

Total: R$ 675,00 2º Lesão PÉ DIREITO *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 

VALOR TOTAL LESÃO 1 + LESÃO 2 = R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(30/04/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. 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. P.R.I. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009019-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORY DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(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))

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

resposta do perito Id. 16388436

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022745-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA NETO & SOUZA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória expedida, comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007048-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

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

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PEDRO BRANDAO LTDA - ME (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: 1038306-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA DE JESUS (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

 

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: ( ) 1038306-85.2018.8.11.0041 LETICIA DA 

SILVA DE JESUS 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 11:28h, 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 
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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, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038413-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILA ANTUNES DE CAMPOS (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):

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: ( ) 1038413-32.2018.8.11.0041 AQUILA 

ANTUNES DE CAMPOS 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 20/02/2019, às 12:00h, 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, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038699-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALERSON CLEBER GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAVILLA E DARINE COSMETICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038699-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALERSON CLEBER GOMES DE ARRUDA RÉU: RHAVILLA E DARINE 

COSMETICOS 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 18/02/2019, às 08h00 – Sala: 

Conciliação 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038729-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELIR DE ANDRADE DIAS (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

 

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: ( ) 1038729-45.2018.8.11.0041 SUELIR DE 

ANDRADE DIAS 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 22/02/2019, às 08:16h, 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 
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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, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038355-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO 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):

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: ( ) 1038355-29.2018.8.11.0041 CARLOS 

FERNANDO 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 20/02/2019, às 10:08h, 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, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038355-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO 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)

 

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: ( ) 1038355-29.2018.8.11.0041 CARLOS 

FERNANDO 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 20/02/2019, às 10:08h, 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, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038430-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CASSIMIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: ( ) 1038430-68.2018.8.11.0041 DANIEL 

CASSIMIRO DE SOUZA 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 20/02/2019, às 09:52h, 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, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038430-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CASSIMIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(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: ( ) 1038430-68.2018.8.11.0041 DANIEL 

CASSIMIRO DE SOUZA 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 20/02/2019, às 09:52h, 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, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038338-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO (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

 

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: ( ) 1038338-90.2018.8.11.0041 JORGE 

RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO 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 12h, 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, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038338-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO (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)

 

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: ( ) 1038338-90.2018.8.11.0041 JORGE 

RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO 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 12h, 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, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038734-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR (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

 

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: ( ) 1038734-67.2018.8.11.0041 MARCOS 

ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 
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antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/02/2019, às 08:32h, 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, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038734-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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: ( ) 1038734-67.2018.8.11.0041 MARCOS 

ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR 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 22/02/2019, às 08:32h, 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, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024311-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE MELO GONCALVES (AUTOR(A))

SILVIO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA FRANCA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024311-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELIA DE MELO GONCALVES, SILVIO GONCALVES RÉU: ELZA FRANCA 

DA SILVA Para fins de busca de dados junto ao Sistema de Informações 

Eleitorais - SIEL é necessária as seguintes informações: - Nome - Nome da 

mãe - Data de Nascimento ou número do título. Assim, intime-se a parte 

requerente para que providencie tais dados no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de novembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1014518-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PARENTE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014518-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELMA PARENTE AGUIAR RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cumpra-se com urgência o despacho 

anterior (ID n. 16376708), distribuindo-se ao Oficial de Justiça Plantonista. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de novembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038699-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALERSON CLEBER GOMES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAVILLA E DARINE COSMETICOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038699-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALERSON CLEBER GOMES DE ARRUDA RÉU: RHAVILLA E DARINE 

COSMETICOS 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 18/02/2019, às 08h00 – Sala: 

Conciliação 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 
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ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022436-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES PINTO (AUTOR(A))

MARILENE PIMENTEL PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029252-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARITA DE FIGUEIREDO RABELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ZACARKIM PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT15364/O 

(ADVOGADO(A))

JUSSARA CORTAT DA SILVA OAB - MT18706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018255-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908143 Nr: 35640-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES GODINHO

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

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1014524 Nr: 29535-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PRADO DE VICENTE, JULIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO DE VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:OAB/MT 8065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:4567/RO

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 320820 Nr: 22638-77.2007.811.0041

 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: EDÉZIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FACTORING LTDA, LUIZ 

CARLOS DE JORGE, JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643-O, 

TÂNIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO - OAB:7104/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1042236 Nr: 42598-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA CORRÊA DA SILVA, EDSON 

CORRÊA DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 
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MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

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

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766311 Nr: 19060-33.2012.811.0041

 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: NILVA BENEDITA CÂNDIDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - 

OAB:71241/SP, Michelle Alves Donegá Silveira - OAB:7.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 320384 Nr: 22431-78.2007.811.0041

 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: EDÉZIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FACTORING LTDA, JOSÉ GUY 

VILLELA DE AZEVEDO FILHO, LUIZ CARLOS DE JORGE, JOSÉ VALDIR 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PRUDENTE 

ROMUALDO - OAB:143813/SP, NEUZA MARIA DA SILVA - 

OAB:12643-O, RONDON BRASIL VIEGAS - OAB:141424/RJ, RÚBIA 

VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT, TÂNIA MARA DELPHINO 

RIBEIRO AZEVEDO - OAB:7104/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786388 Nr: 40278-20.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCEIRA AYMORÉ 

FINANCIAMENTOS S.A, OCIDENTE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DO REIS 

MOREIRA - OAB:MT/ 5.767, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 16.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015594-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCY DE ARRUDA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE ALMEIDA FRANCA E SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO PROCESSO n. 1015594-04.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [PROPRIEDADE, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA, Reivindicação]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

JOCY DE ARRUDA BOTELHO Endereço: ALTO DA BOA VISTA, RUA 16, N 

8, LT 8, ALTOS DA BOA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-990 POLO 

PASSIVO: Nome: ADMILSON DE ALMEIDA FRANCA E SILVA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:O Requerido foi proprietário do veículo 

VOLKSWAGEN GOL POWER 1.6 MI A/G 4P. ANO/MODELO 2008/2009, 

PLACA AQU 4585, RENAVAM 115924825. ALINE KESSLER Av. São 

Sebastião nº 2.957, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT. Fone (65)3623-0713 / 

(65)99606-4117 alinekessleradv@gmail.com Advogada A Reclamante 

adquiriu o veículo mencionado em 24/01/2013 na empresa PARA TI 

AUTOMÓVEIS, conforme contrato de compra e venda anexo. O automóvel 

foi financiado em nome da Requerente (conforme se verifica do gravame 

às margens do RENAVAN junto ao DETRAN), sendo que o pagamento da 

última parcela foi realizado em 23/11/2016. A Reclamante adquiriu o 

veículo mencionado em 24/01/2013 na empresa PARA TI AUTOMÓVEIS, 

conforme contrato de compra e venda anexo. O automóvel foi financiado 

em nome da Requerente (conforme se verifica do gravame às margens do 

RENAVAN junto ao DETRAN), sendo que o pagamento da última parcela foi 

realizado em 23/11/2016. Denota-se do documento do veículo, que o 

reconhecimento de firma no DUT pelo Requerido foi realizado em 

17/12/2015. No entanto, quando a Requerente buscou o cartório para 

reconhecer firma e proceder com o trâmite para transferência de 

propriedade do veículo junto ao DETRAN/MT, tomou conhecimento da 

falsidade do selo do cartório. Conforme CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE, 

pode-se comprovar que o selo do cartório de reconhecimento de firma do 

antigo proprietário no documento do veículo é falso. A conduta do 

Requerido impossibilitou a Requerente de realizar a transferência de 

propriedade do veículo e, desde a aquisição do mesmo, em 2013, vive na 

angústia de ser multada por dirigir veículo sem portar documento 

obrigatório, nos termos do art. 133 do CTB.Necessário seja concedida a 

TUTELA DE URGÊNCIA, para que o DETRAN/MT no prazo fixado por 

Vossa Excelência, efetive a TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E ENCARGOS 

PARA O NOME DA REQUERENTE. DECISÃO: Ante o exposto, com amparo 

no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar 

a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que efetue a transferência do 

veículo (VOLKSWAGEN GOL POWER 1.6 MI A/G 4P. ANO/MODELO 

2008/2009, PLACA AQU 4585, RENAVAM 115924825) mediante 

pagamentos de eventuais encargos em atraso, para o nome da autora 

JOCY DE ARRUDA BOTELHO, no prazo de 15 (quinze) dias.Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 03/12/2018, às 8h30, 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 
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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). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ROSANGELA GOMES BEZERRA, digitei. CUIABÁ, 9 de 

novembro 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038623-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038623-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FERRAZ RÉU: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CARLOS EDUARDO DOS 

SANTOS FERRAZ, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Para tanto, aduz que foi 

surpreendida com o seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida de R$ 12.694,57 que desconhece, já que não possui qualquer 

relação contratual com a ré. Pretende em sede de tutela de urgência a 

retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial 

vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelo prejuízo econômico causado pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a exclusão do nome da Requerente 

dos seus bancos de dados, tão somente em relação ao débito de R$ 

12.694,57 (doze mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e 

sete centavos) oriundo do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se 

abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de cobrar e reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos 

de dados em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

12/02/2019, às 9h30 – Sala 7, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037884-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037884-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIZETE DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
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FAZER c.c DANOS MORAIS c.c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

MARIZETE DE ALMEIDA em desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte autora contesta as faturas de 

março/2018 (R$ 216,36), maio/2018 (R$ 476,44), junho/2018 (R$ 443,44) e 

julho/2018 (R$ 660,58), ao argumento de que não correspondem ao 

consumo real. Afirma que teve o serviço de energia suspenso em 

decorrência de tais débitos. Assim, pretende a parte reclamante a 

concessão de liminar a fim de determinar que a requerida restabeleça o 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, 

qual seja, nº. 6/1968507-2. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela de urgência, 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. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto 

a inicial dão suporte às suas alegações, já que as faturas anteriores 

demonstram o consumo de energia bem abaixo do valor cobrado. Já o 

perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante ficar sem o 

serviço essencial. 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 o pedido 

liminar, determinando que a reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – nº. 

6/1968507-2, no prazo de 24h, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da Requerida, imponho a multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

12/02/2019, às 8h30 – Sala 6, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de novembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030956-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USINAS ITAMARATI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030956-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

EXECUTADO: USINAS ITAMARATI S/A Cuida-se de embargos 

declaratórios com efeitos infringentes interpostos pela parte autora junto 

ao ID n. 16262486, aduzindo a nulidade da intimação no DJe por não 

constar o número da OAB do advogado, bem como afirmando a existência 

de omissão quanto aos argumentos de pagamento das custas ao final do 

processo. Pois bem. Quanto à nulidade da intimação entendo que merece 

guarida, visto que da análise da publicação no DJe n. 10347, de 

27/09/2018, extrai-se que somente constou o nome do advogado Marcio 

Deitos, portanto, estando em dissonância com o art. 272, §2º, do CPC. 

Posso isso, recebo os embargos de declaração de forma tempestiva. No 

tocante a omissão apontada, realmente a decisão não analisou a questão 

suscitada de recolhimento das custas ao final do processo, o que passo a 

fazer neste momento. Registro que no Estado de Mato Grosso não há lei 

permitindo o recolhimento de custas ao final do processo, de forma que 

somente seria possível o parcelamento da forma do art. em seu art. 98, 

§6º, do CPC. Por outro lado, diante da farta documentação atestando a 

condição de hipossuficiência da parte autora, defiro os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. No mais, é sabido 

que os títulos executivos extrajudiciais devem cumprir os requisitos da 

liquidez, certeza e exigibilidade. Assim, intime-se a parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial esclarecendo sobre a 

certeza e exigibilidade do título, apontando como se chegou ao montante 

executado, justificando a origem do débito. Em igual prazo deverá se 

manifestar também acerca da conexão com a ação tombada sob o nº. 

1014369-46.2018.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 8 de novembro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020868-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BARBOZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/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 1020868-80.2017.8.11.0041 AUTOR: 

GABRIEL BARBOZA 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. 15530258. 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: 1021498-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ DAYANNE CESAR PEREIRA (EXEQUENTE)

DOUGLAS PEREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))
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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 1021498-39.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DOUGLAS PEREIRA LIMA e outros 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. 15255419. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007856-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES HERCULANO (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))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007856-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ALVES HERCULANO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jose Alves Herculano, 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 09/07/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14367932. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa, ausência de pedido administrativo e 

ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14367932. 

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 09/07/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

14367932, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 12444886 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12444886. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 09/07/2017. 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 12444886), bem como laudo 

pericial (ID 14367932). 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 
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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 09/07/2017, 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 14367932, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). E ainda, invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Encontra-se uma 

invalidez permanente totalizada em 53.75% (cinquenta e três ponto 

setenta e cinco). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais) e invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 7.256,25 

(sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que 

a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 7.256,25 (sete mil 

duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da 

data do sinistro em 09/07/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006134-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO AMORIM SANTOS (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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006134-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENILDO AMORIM SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Renildo Amorim Santos, 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$ 15.079,67 (quinze mil 

setenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

27/09/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta 

estou infrutífera, conforme termo de ID 14363292. A parte requerida 

apresentou contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva 

e ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 14363292. 

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 27/09/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

14363292, 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 - Da ausência do Laudo do IML 

Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois 

a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os 

fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de pericia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 27/09/2017. 

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 12162887), bem como laudo pericial (ID 14363292). 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 27/09/2017, o montante a ser pago a título de indenização 
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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 14363292, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do baço com repercussão avaliada em 50% (cinquenta 

por cento) de 10% (dez por cento), calculada em 5% (cinco por cento). E 

ainda, invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácica com 

repercussão avaliada em 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), 

calculada em 10% (dez por cento). Encontra-se uma invalidez permanente 

totalizada em 15% (quinze por cento). Considerando o laudo pericial 

acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do baço com repercussão avaliada em 50% (cinquenta 

por cento) encontrando-se o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais) e invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica com repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais), totalizando o montante de R$ 2.025,00 (dois mil 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$ 2.025,00 (dois mil 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 27/09/2017 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008982-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE LAURENI DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jose Laureni da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 03/02/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14361477. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ausência de comprovação da entrega de documentos 

necessários na esfera administrativa, ilegitimidade passiva, ausência de 

processo administrativo, ausência de laudo IML e ausência de boletim de 

ocorrência. 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 14361477. Manifestaram-se as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 03/02/2018. Verifico que em sede da Audiência de 

Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 14361477, 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 – Da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Colacionando os 

autos verifico que o autor juntou em ID 12591255 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12591255. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 
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cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. V – Carência de Ação - Boletim 

de Ocorrência No que tange à preliminar arguida referente a ausência de 

boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo de causalidade, verifico 

que não merece prosperar haja vista que a parte autora colacionou aos 

autos em ID 12591275 o boletim de ocorrência da Rota Oeste, bem como, 

ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito, sendo assim, documento suficiente a comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/02/2018. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e atendimento médico 

evidenciando o evento danoso (ID 12591275), bem como laudo pericial (ID 

14361477). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 03/02/2018, 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 14361477, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

punho esquerdo com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 18.75% (dezoito 

ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 03/02/2018 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008660-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS AUGUSTO DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Carlos Augusto da Cunha, 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 11/02/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13889541. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pedido administrativo. 

No mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado e que também 

não há provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada 

procedente ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional 

ao dano, que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a 

correção monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia 

judicial foi colacionada ao ID 13889541. 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 11/02/2018. Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 

13889541, 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 - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

12529406. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 11/02/2018. 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 
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(ID 12529384), bem como laudo pericial (ID 13889541). 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 11/02/2018, 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 13889541, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do estrutura neurológica com repercussão avaliada em 

10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 10% (dez 

por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o 

caso de lesões neurológicas, o percentual incidente é de 100% (cem 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 10% (dez por cento), 

resulta a quantia de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que 

a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 11/02/2018 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009681-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VILMA RODRIGUES BARBOSA DE FARIAS RANDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Vilma Rodrigues Barbosa de Farias 

Rando, em face de Porto Seguro Companhia 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 07/02/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 13894393. A 

parte requerida foi citada, contudo não apresentou contestação, 

quedando-se revel (efeitos da revelia – CPC, art. 344). A parte autora 

pugna pela consideração do laudo pericial feito durante a audiência de 

conciliação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Como já exposto no relatório, a parte requerida não apresentou 

contestação. Como sabido, o principal efeito da revelia é a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344, 

do Código de Processo Civil. A pena de confissão decorrente da revelia, 

contudo, é relativa e não induz, necessariamente, à procedência do 

pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos 

autos, caso contrariem a tese sustentada pela parte autora. In casu, sem 

maiores sobressaltos tenho que a pretensão da reclamante merece ser 

acolhida. Registro que o Código de Processo Civil estabelece que incumbe 

o ônus da prova: a parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito 

e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito do autor. A parte autora colacionou um suporte probatório capaz de 

corroborar suas alegações, vejamos. Por meio de certidão de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 12677697), bem como laudo pericial (ID 

13894393). 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 07/02/2018. 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. 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 07/02/2018, 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 13894393, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

35% (trinta e cinco por cento). E ainda, invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio-facial com repercussão avaliada em 10% 

(dez por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 10% (dez por 

cento). Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 45% 

(quarenta e cinco por cento). Considerando o laudo pericial acostado 

consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais) e invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio-facial com repercussão avaliada em 10% 

(dez por cento) encontrando-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais), totalizando o montante de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta 

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$ 6.075,00 (seis mil 
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setenta 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 07/02/2018 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034674-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADIR DAGHETTI RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Adir 

Daguetti, em face de Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros, 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 20/08/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 11874259. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e ausência dos requisitos 

autorizados do recebimento do seguro DPVAT. 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 14006208. 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 20/08/2017. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 14006208, 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 - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que o fato ocorreu em 2013, aplicam-se 

as regras de transição previstas no julgamento do RE 631.240, assim 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) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

não comprovação do pedido administrativo e sua recusa Compulsando os 

autos verifico que o autor colacionou em ID 10698699 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) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT Com 

relação ao não pagamento do prêmio pela parte autora, a ausência do 

pagamento necessário à regularização não impede o beneficio, uma vez 

que a Sumula 257 do STJ disserta que não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Rio grande do Sul: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. FALTA DE 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. RECUSA DO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA 

INVALIDEZ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SINISTRO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. Trata-se de ação de 

cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 

6.194/74 (DPVAT), com os acréscimos da Lei nº 11.945/2009, julgada 

parcialmente procedente na origem. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 257 DO STJ - O egrégio STJ, já 

consolidou o entendimento através da Súmula 257 do egrégio STJ, de que 

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. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA - A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da 

imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente 

para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez 

permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 

11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de 

sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, 

a indenização securitária é devida quando da existência de invalidez 
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permanente, com observância das alterações trazidas pela Lei nº 

11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em caso de invalidez 

permanente varia conforme o caso, utilizando-se a tabela modificada pela 

Lei nº 11.945/2009. É firme a orientação da jurisprudência do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a comprovação 

da invalidez permanente, total ou parcial, para fins de pagamento da 

indenização securitária do DPVAT. Em atenção a prova pericial realizada 

nos autos (fls. 62/62-verso), verifica-se que o autor teve dano corporal 

em membro inferior esquerdo, que, conforme a tabela, corresponde a 70% 

de perda. Considerando a perda funcional possui repercussão leve, 

verifica-se que o demandante tem direito a indenização no valor de 

R$2.362,50 (...), que corresponde a 25% de 70% da indenização total de 

R$ 13.500,00 (...). Assim, deve ser mantida a r. sentença de origem, pois 

consubstanciado em correta interpretação dos fatos e adequada 

aplicação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso em concreto. TERMO 

INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - Em regra, o termo inicial para a 

incidência da correção monetária é a data do sinistro. Não obstante, 

ocorrendo o pagamento parcial na via administrativa, a correção monetária 

deve incidir a partir dessa data. No caso em comento, o pedido 

administrativo restou negado pela seguradora, razão pela qual se mostra 

correta a sentença que ficou a data do evento danoso como termo inicial 

da correção monetária. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - O valor arbitrado 

na sentença a título de honorários importa em valor irrisório, razão pela 

qual se impõe a majoração, em observância aos valores normalmente 

atribuídos por esta Câmara em casos análogos, bem como nos termos do 

art. 85 do CPC. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ 

DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078777182, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

25/10/2018). No caso em tela, a falta de pagamento do prêmio do seguro 

não impede o recebimento do mesmo conforme a Súmula 257 do STJ. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. 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 20/08/2017. 

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 10698675), bem como laudo pericial (ID 14006208). 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 20/08/2017, 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 14006208, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura torácica com repercussão avaliada em 

10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 10% (dez 

por cento). E ainda, invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

direito com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) de 

25% (vinte e cinco por cento), calculada em 18.75% (dezoito ponto 

setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda permanente da mobilidade de um 

dos ombros, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) e 

lesões de órgãos e estruturas torácicos, o percentual incidente é de 100% 

(cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura torácica com repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais) e invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito com 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento), 

encontrando-se o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o 

salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária a partir da data do sinistro em 20/08/2017 (Súmula 43 

do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011311-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE NICOLAU BIZERRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jose Nicolau Bizerra em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da diferença do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/04/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, pagamento em esfera administrativa 

e comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, pugna pela 

improcedência da demanda. 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. Em decisão de ID 11871335 foi ordenada a realização da 

perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. 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 
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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 – Comprovante de endereço em nome 

de terceiro Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há 

previsão legal de juntada de comprovante de residência do autor, 

bastando, pura e simplesmente, que o autor descreva seu endereço. 

Ademais, como bem afirmado pelo autor, a procuração e declaração de 

pobreza contém o endereço indicado no comprovante na fatura de ID 

11202201, de maneira que o formalismo requerido de declaração 

expressa do autor quanto a isto está dispensado, configurando, 

novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à justiça. A 

jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO 

PROVIDA 1. É inexigível a juntada de comprovante de residência da parte 

autora por ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 

282 e 283 do Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos 

que devem ser observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua 

petição inicial. 2. Ademais, a autora esta qualificada e informa seu 

endereço na petição inicial sendo que, até prova em contrário, 

presumem-se verdadeiros os dados fornecidos pela requerente na peça 

vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso concluir que "a não apresentação do 

comprovante de residênciarnão enseja a extinção do processo por 

carência de ação ou ausência de pressupostos de constituição de 

desenvolvimento válido e regular do processo". Precedentes desta Corte. 

4. Ressalte-se que, não obstante a inexigibilidade da juntada do 

documento em questão, a parte autora acostou aos autos, posteriormente, 

seu comprovante de residência, fato este que permite o exercício do juízo 

de retratação, ainda que em sede recursal, nos termos do art. 296 , caput, 

do CPC , em homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça 

e ao princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. 

Apelação provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito.” (TRF-1 APL AC 15841, MG 

2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, 

Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na alegação de que deve 

ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único do CPC. Tais 

dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor ou do local 

do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da ré, utilizando 

a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, que não há 

nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra geral de 

competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente Greco 

Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. II- 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 22/04/2016. 

No caso em exame, no que tange à percepção dos valores atinentes ao 

seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não comprovou a 

ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro noticiado nos 

autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que 

estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Note-se que foi 

agendada data e horário para realização da perícia, que somente não se 

realizou em face da ausência da parte autora ID 13386863. Assim, 

considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal 

entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica 

a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório 

previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a relação entre o 

acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na 

inicial se impõe. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º do CPC/2015. 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. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016435-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT c/c Cobrança de Despesas de Assistência 

Médica e Suplementares - DAMS ajuizada por João Gabriel de Oliveira 

Miranda, 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) e 

R$227,70 (duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos) a título de 

despesas médicas e hospitalares. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT e DAMS, sob o argumento 

de que sofreu um acidente de trânsito na data de 23/01/2018. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 14382408. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e da falta de interesse de agir. No 

mérito, aduz que o nexo causal não está comprovado, ausência do laudo 

pericial e que também não há provas das despesas. 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. 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 e DAMS, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 23/01/2018. 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 
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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 sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

13638515. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT e DAMS, sob o argumento 

de que sofreu um acidente de trânsito na data de 23/01/2018. 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 23/01/2018), bem como laudo pericial (ID 14382416) e comprovante 

das despesas (ID 13638483). 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 23/01/2018, 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 14382416, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo 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). Prevendo a 

legislação atinente ao seguro obrigatório, o direito da vítima a percepção 

de reembolso com as despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas, a recomposição do patrimônio do autor é 

medida que se impõe, visto que, das provas jungidas no feito, é 

satisfatoriamente extraível a relação de causalidade existente entre as 

lesões e os gastos médicos despendidos para o cuidado delas. Restou 

devidamente comprovada a prestação do serviço, de nítido caráter 

médico, a identificação do credor e do devedor, in casu, o reclamante. 

Ademais, no documento vê-se evidenciado a contraprestação do serviço 

pela aposição do carimbo de recebimento. Outro não é o entendimento do 

Egrégio Tribunal Estadual, o que se verifica pelos seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL – 

DEMONSTRAÇÃO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM A 

PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECURO PROVIDO. Restando suficientemente comprovado 

pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos 

que demonstram os gastos com medicamentos, cabível a condenação da 

seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS). 2. Se a ação é 

julgada parcialmente procedente apenas para adequar o valor da 

indenização securitária à proporção da invalidez da parte autora, não 

ocorre sucumbência recíproca. (TJMT – Ap 41468/2016, DES. JOÃO 

PEREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Portanto, estando inequivocamente 

comprovada a relação de causalidade entre as lesões decorrentes do 

fatídico acidente e as despesas médicas arcadas pelo autor, a 

recomposição é imperativa. 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 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, e ao pagamento do valor 

de R$ 227,70 (duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos), a título 

de despesas médico-hospitalares, 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 23/01/2018 (Súmula 43 do STJ). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007808-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE VIEIRA DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Tatiane Vieira dos Reis, em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 7.087,50 (Sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16/06/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 14366779. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência 

de documentos no requerimento da esfera administrativa, ausência de 

pedido administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. 

No mérito, impugna os documentos juntados pela autora, 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 14366779. 

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 16/06/2017. Verifico que, já foi 

produzido laudo médico de ID 14366779, 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 
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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 Companhia de 

Seguros Gerais Compulsando os autos verifico que o autor juntou em ID. 

12438468 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12438468. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de id. 12438452, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo a analise 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 16/06/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 12438462), bem como laudo pericial (ID 14366779). 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 16/06/2017, 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 14366779, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta lesão no punho 

esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) de 

25% (vinte e cinco cento), calculada em 12,5% (doze e meio por cento). 

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para os casos de 

lesão de um dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 16/06/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007591-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 39 de 451



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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007591-60.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARIANE SOUZA FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Ariane Souza Ferreira, em face de Porto 

Seguro Companhia 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 05/12/2015, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 14370789. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e da falta 

de interesse de agir. 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 14370789. 

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 05/12/2015. Verifico que já foi 

produzido laudo médico de ID 14370789, 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 – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. 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 05/12/2015. 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 12410917), bem como laudo pericial (ID 14370789). 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 05/12/2015, 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 14370789, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo 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 COMPANHIA 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 05/12/2015 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, 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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020662-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZANDRA NOGAMI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020662-66.2017.8.11.0041 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 requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 8 de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022868-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXPET - INDUSTRIA PLASTICA E ENERGIA LTDA. (EXEQUENTE)

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT0017277A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWPET EMBALAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

IRANIDES MOREIRA DE MELO (EXECUTADO)

MAURICIO FERNANDES (EXECUTADO)

RODRIGO JOSE DE SOUSA (EXECUTADO)

LUCELY LUIZA DE BASTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022868-53.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, 

juntada aos autos no ID 16452411, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 9 

de novembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 102600 Nr: 1367-42.1989.811.0041

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO VILI SCHAEDLER, EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO LASCH - 

OAB:2062-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 Em cumprimento a determinação de fl. 2.710, e nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito para encaminhar 

intimação ao advogado CAMILO DE LELIS MEGID (OAB/SP 98.198), para 

sanar a irregularidade da petição de fls. 2468/2484, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 400652 Nr: 33367-94.2009.811.0041

 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: REINALDO PASCOAL BENITES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 Processo n° 33367-94.2009.811.0041

Código: 400652

Vistos e etc.

O autor não compareceu a perícia por duas vezes (p. 227), o que ensejou 

a extinção do feito (p. 230).

A sentença foi reformada (p. 255/257) e os autos retornaram para 

prosseguimento.

Designada nova data a perícia (terceira), mais uma vez o autor não 

compareceu ao ato, tampouco justificou sua ausência.

A par disso, intimem-se as partes para requerimentos pertinentes, em 05 

(cinco) dias.

Cuiabá, 07 de novembro 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.: 1157294 Nr: 34819-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GONÇALVES DA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

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

OAB:8184-A

 Processo n° 34819-95.2016.811.0041

Código: 1157294

Vistos e etc.

Intime-se pessoalmente o autor para dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cuiabá, 07 de novembro 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.: 846200 Nr: 49825-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico que o Recurso Adesivo interposto pela parte ré às fls. 207/212 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 interposto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846770 Nr: 50359-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENIRA AUXILIADORA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Certifico que o Recurso Adesivo interposto pela parte ré às fls. 230/233 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 interposto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 819596 Nr: 25867-35.2013.811.0041

 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: MB SERVICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURUÁ ENERGIA S/A, BURITI ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOARES - 

OAB:206359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS NUNES 

RAMALHO - OAB:169.590/RJ

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 
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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 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) Assim, REJEITO os embargos opostos as 

p.1237/1247. 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, 08 de novembro 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.: 1009848 Nr: 27507-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 27507-05.2015.811.0041 - Código 1009848

Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucien Fabio Fiel Pavoni 

em face da decisão de p. 242, que deferiu a penhora de 30% sobre o 

salario percebido pelo executado.

A embargante sustenta que a decisão é omissa, tendo em vista que não 

analisou o seu pedido de expedição de alvará referente aos valores já 

penhorados nos autos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Realmente não houve manifestação quanto ao pedido de expedição de 

alvará judicial realizado a p. 105/107, pois a decisão de p. 108 apenas 

determinou a vinculação do valor, o qual já foi devidamente vinculado a p. 

240.

Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou provimento, 

atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC/15, para 

sanar a omissão na decisão de p. 242/244 e, consequentemente, DEFIRO 

o pedido de levantamento dos valores penhorados e já vinculado aos 

autos.

Registro que o executado já foi devidamente intimado da penhora, 

conforme certidão de p.198.

Expeça-se competente alvará em favor do embargante, como requerido a 

p. 105/107.

Após, deverá o embargante apresentar o valor atualizado do débito, 

descontando o valor levantado.

Em seguida, cumpra-se integralmente a determinação de p. 242/244.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1098690 Nr: 10044-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO, MARIA DAS 

DORES SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:117417/SP

 “Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente os pedidos formulados nesta ação de reparação de 

danos morais proposta por José Fernandes de Oliveira Neto e Maria das 

Dores Silva Oliveira contra Dell Computadores do Brasil Ltda., a fim de 

CONDENAR a ré a restituir a quantia paga pelo monitor, monetariamente 

atualizada, nos termos do art. 18, inc. II, CDC, bem como que a mesma 

indenize os autores na importância de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de 

danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ).O equipamento defeituoso deverá ser devolvido a 

ré Dell, mediante prévio ajuste entre as partes, e nos termos do art. 5° do 

Decreto Lei n° 7962/13, sem qualquer ônus aos autores.Custas e 

despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.”.No mais, 

mantenho incólume à sentença recorrida.O prazo para interposição de 

novos recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 

1.026 do CPC/15.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896000 Nr: 27023-24.2014.811.0041

 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: CLEONI ELISABETE TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL – CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDRAURRE - OAB:12.750

 “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. 

Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 828434 Nr: 34286-44.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, JOSYANE M CORRÊA DA COSTA FERREIRA - 

OAB:14.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT

 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. 

Cuiabá, 08 de novembro 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.: 245512 Nr: 13463-93.2006.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA COCARELLI PACHECO BUSÍQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, 

RENÉ VIRGÍLIO VENDRAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 13463-93.2006.811.0041

Código: 245512

Vistos e etc.

O município de Itanhangá-MT, onde está localizado o imóvel penhorado, 

pertence a Comarca de Tapurah-MT, e não mais a Lucas do Rio Verde-MT.

Assim, considerando o caráter itinerante da missiva, oficie-se ao juízo de 

Lucas de Rio Verde-MT solicitando a remessa da Carta Precatória para a 

comarca de Tapurah-MT.

Indefiro o pedido de p. 299/300, eis que a missiva deverá ser cumprida 

pelo juízo competente, que no presente caso, é o juízo de Tapurah-MT, 

pois o imóvel pertence aquela comarca.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132053 Nr: 23893-55.2016.811.0041

 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: LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 “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. 

Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 814776 Nr: 21232-11.2013.811.0041

 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: JOELMIR JOSÉ LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. William Khalil - OAB/MT 

6.487 - OAB:

 Com estas considerações, não conheço dos embargos de declaração 

opostos por JOELMIR JOSÉ LAUER às p. 131/135.Certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença de p. 128/130. Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação, cumprindo ao que determina o art. 611 da 

CNGC/TJMT. Intime-se.Cuiabá, 08 de novembro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 231535 Nr: 965-62.2006.811.0041

 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: OSMARIO MARQUES FERREIRA, MARIA INEZ BARCA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HONORINO GOMES DE OLIVEIRA, 

Espólio de Maria de Jesus Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: danielle cristina sousa silva - 

OAB:23096/O, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, LEONARDO LEANDRO RUWER - OAB:11311, 

LEONARDO LUIZ NUNES BERNASOLI - OAB:10579

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 00 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.

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024091-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO SANCHES PICCOLI (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE para 

distribuir a Carta Precatória, tendo em vista o ofício de ID 16435595, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá, 9 de novembro 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: 1027609-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

VALDIR RUELIS (REQUERIDO)

OBED RUELIS (REQUERIDO)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (REQUERIDO)

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 9 de novembro 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: 1034450-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL SOUSA GOIS MANQUERO (REQUERENTE)

VALDEMIR MANQUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BONIFACIO QUEIROZ RAGNINI OAB - RO1119 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE para 

manifestar sobre a petição de ID 11340914, no prazo de 15 dias. Cuiabá, 9 
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de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010744-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARAUJO 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, 9 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022630-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS RODRIGUES 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:

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 

manifestar sobre o pagamento do remanescente, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 9 de novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131859 Nr: 23821-68.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS 

LTDA, MARIA APARECIDA AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 753441 Nr: 5349-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DOS SANTOS ALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETARIUM MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, 

LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA - OAB:MT/ 17.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado CARLOS FREDERICH DA S. I. DE 

ALMEIDA OAB 7355/MT , para proceder a devolução dos autos, conforme 

art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038801-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038801-32.2018.8.11.0041. 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. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013914-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR SOARES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO(A))

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO STUMPP FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Cleber Junior Soares de Moura ajuizou a presente Ação 

Ordinária de Rescisão Contratual com pedido de Tutela de Urgência em 

face de Antônio Stumpp Filho, ambos qualificados nos autos. O 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que o Requerido seja 

impedido de proceder o protesto dos cheques descritos na petição inicial, 

já sustados, emitidos em seu favor em razão de um Contrato de Compra e 

Venda de Imóvel firmado entre as partes. Com a inicial vieram documentos. 

Emenda da inicial contida em ID 14864230. Relatado o necessário, decido. 

De início, defiro o pedido de dilação para o cumprimento do despacho de ID 

13566417 (petição de ID 14103053), por consequência, recebo a emenda 

da inicial contida em ID 14864230, bem como seus documentos. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelo Contrato de 
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Compra e Venda do Imóvel objeto dos autos firmado entre as partes (ID 

13318233, 13318245, 13318259, 13318268 e 133118271), pelos 

comprovantes de sustações dos cheques dados em pagamento ao 

Requerido (ID 13318098), pela Notificação Extrajudicial do Requerido e o 

comprovante de seu recebimento (ID 13316381, 13316392, 13316393 e 

13316383), além dos demais documentos trazidos com a inicial. Por sua 

vez, a urgência do pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que 

o Requerente possa vir a sofrer com a espera da tramitação do feito até a 

prolação da sentença. 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 ao Requerido. Ante o exposto, e 

por tudo que dos autos constam, presentes os requisitos exigidos no 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência 

para determinar que o Requerido não promova o protesto dos cheques de 

n.º 850001, 850002, 850003, 850004, 850005, 850006, 850007, 850008, 

850009, 850010, 850011, 850012, 850013, 850014, 850015, 850016, 

850017, 850018, 850019, 850020, 850021, 850061, 850062, 850063, 

850064, 850065, 850066, 850067, 850068, 850069, 850070, 850071, 

850072, 850073, 850074, 850075, 850076, todos emitidos pela empresa 

Santástica Imóveis Ltda, que se encontram em seu poder. Com base no 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 20 de 

fevereiro de 2019, às 09:04 horas, a ser realizada na Sala 05 Central de 

Concliação instalada neste Fórum. Assim, cite-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo consignar 

no mandado que a ausência injustificada, de qualquer das partes, é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, que se caracterizando 

será imposta as sanções previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). 

Consigne-se que a parte requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Na audiência, se não houver acordo, iniciará o prazo para 

apresentação de contestação (art. 335 do CPC). Por fim, observo que os 

cheques objeto da tutela de urgência deferida acima foram emitidos pela 

empresa Santástica Imóveis Ltda, o qual não foi incluída nos autos na 

petição inicial e sim na emenda da inicial de ID 14864230, em razão da 

determinação deste Juízo (ID 13566417). Dito isso, cabe ressaltar que o 

atual Código de Processo Civil vigente não prevê a figura do litisconsórcio 

necessário no polo ativo da ação. Neste sentido, é a lição de Alexandre 

Freitas Câmara, in verbis: “O litisconsórcio necessário é sempre passivo. 

Não existe litisconsórcio necessário ativo, por ser esta uma figura que 

atenta contra a lógica do sistema processual brasileiro. Isto se diz porque 

o direito processual civil brasileiro está construído sobre dois pilares de 

sustentação: o direitode acesso ao Judiciário e a garantia da liberdade de 

demandar”. (O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 

2017, p. 83). Por outro lado, não flexibilizar esse posicionamento e/ou 

deixar de interpretar a Lei com o fim de atingir sua função social, poderia 

impedir a parte interessada de ingressar em juízo, caso não tenha a 

participação de seu litisconsorte necessário ativo, fato que, no meu 

entender, infringiria o direito constitucional da parte de ter acesso ao 

Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

que diz: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça de direito.” Desse modo, entendo que, no caso em tela, de forma 

excepcional, a empresa Santástica Imóveis Ltda, emissora das cártulas 

objeto da lide, deverá ser chamada à lide mediante citação, em respeito ao 

contraditório e, afim de permitir que a citada empresa exerça o poder de 

escolha de participar da lide ou não. Nesse contexto, é a brilhante lição de 

Arruda Alvim: “Nesse contexto, é preciso lembrar que a citação no 

CPC/2015 é o ‘ato para o qual são convocados o réu, o executado ou o 

interessado para integrar a relação processual’ (art. 238), e não apenas a 

convocação do réu ou do interessado para se defender, como no 

CPC/1973. Assim, na hipótese do litisconsórcio necessário ativo pela 

natureza da relação jurídica, a palavra citação significa integração da 

relação jurídica processual em qualquer dos polos desde que haja 

interesse jurídico para tanto. Mesmo a parcela da doutrina que defende 

que, por não se poder obrigar ninguém a ir a juízo, não existiria 

litisconsórcio necessário ativo, concorda que é imprescindível convocar o 

interessado para integrar o processo, por respeito ao contraditório. A 

solução que parece mais adequada é a de permitir que uma só pessoa 

demande, autorizando a convocação de quem deveria ser litisconsorte 

ativo necessário para integrar a relação jurídica. Uma vez chamado, pode 

escolher (a) integrar o polo ativo como poderia ter feito de início; (b) 

eventualmente integrar o polo passivo, se sua atuação se limitar a 

defender interesse contrário ao do autor (…), ou ainda (c) permanecer 

inerte, caso em que não ocupará nenhum dos polos processuais, mas 

será atingido pela coisa julgada da mesma forma, tendo sido respeitada a 

garantia constitucional do contraditório, já que foi devidamente 

oportunizada a sua participação”. (Novo contencioso cível no CPC/2015, 

São Paulo: RT, 2016, p. 86). Em assim sendo, determino que a empresa 

Santástica Imóveis Ltda seja citada via mandado no endereço informado 

na petição de ID 14864230 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tão 

somente para que tome ciência da presente ação e, caso queira, adote as 

providências que entender necessárias. Consigne no mandado que, caso 

a supracitada empresa permaneça silente, não figurará em nenhum dos 

polos processuais da presente ação, todavia, será atingida pela coisa 

julgada da mesma forma. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007600-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BICHO PAPAO PET SHOP COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

JONES EDER PAQUER (EXECUTADO)

JEAN CARLO PAQUER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT0011461A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007600-22.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: BICHO PAPAO 

PET SHOP COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME, JONES 

EDER PAQUER, JEAN CARLO PAQUER Vistos etc. Observo que o acordo 

firmado entre as partes de id. 15641516 versa sobre direitos disponíveis, 

de modo que o homologo para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

Defiro o pedido de suspensão do processo com base no artigo 922, caput, 

do Código de Processo Civil, conforme acordado pelas partes. 

Transcorrido o prazo acordado, intimem-se as partes para que informem 

se houve o integral cumprimento da obrigação e após, venham os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037984-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUNES ANDRE DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA NUNES DO CARMO 02912699150 (REQUERIDO)

RAFAEL BRUNO DE JESUS SANTOS (REQUERIDO)

PATRICIA NUNES DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Com base no artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, aliado 

ao previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, defiro o 

pedido de parcelamento das custas e taxas judiciárias em 03 (três) 

parcelas mensais e sucessivas. Determino que a secretaria deste Juízo 

envie e-mail para o Departamento de Controle e Arrecadação 

(dca@tjmt.jus.br), remetendo cópia da presente decisão, conforme 

orientação da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, enviada via 

Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux. Com a resposta, intime-se a parte 

Requerente para comprovar o recolhimento da primeira parcela, no prazo 

de 15 (quize) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do 
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Código de Processo Civil). Salienta-se que as demais parcelas deverão 

ser recolhidas e comprovadas nos autos, mês a mês, fixando como termo 

para o adimplemento de cada parcela a mesma data de pagamento da 

primeira parcela, também sob pena de cancelamento da distribuição. 

Comprovado o pagamento da primeira parcela nos autos, venham os autos 

conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030666-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SALES DE CAMARGO AMORIM (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030666-31.2018.8.11.0041. 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 

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. YALE SABO MENDES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030671-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VICTOR SILVA VARANI (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030671-53.2018.8.11.0041. 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 

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. No caso, a parte autora requer a gratuidade da justiça, todavia, 

deixa de informar no pedido inicial sua qualificação profissional, 

limitando-se a dizer que se encontra desempregado, sem fazer prova de 

tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado, não significa 

que não tenha profissão. 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, bem 

como, informando sua qualificação profissional conforme estipula o artigo 

319, II do CPC, e ainda, 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.321, paragrafo 

único do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027733-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT0011327A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDBERTO JOSE DA COSTA BISPO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027733-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO GONCALVES DE SOUZA RÉU: EDBERTO JOSE DA COSTA 

BISPO Vistos etc. Observo que o acordo firmado entre as partes de id. 

16147279 versa sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Defiro o pedido de suspensão 

do processo com base no artigo 922, caput, do Código de Processo Civil, 

conforme acordado pelas partes. Transcorrido o prazo acordado, 

intimem-se as partes para que informem se houve o integral cumprimento 

da obrigação e após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002406-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA MONIKE RODRIGUES DE MORAES TOLEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA SATYRIO CATAFESTA (RÉU)

GILBERTO CESAR CATAFESTA (RÉU)

PRO LIMP TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB - MT18639/O (ADVOGADO(A))

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002406-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TAYNARA MONIKE RODRIGUES DE MORAES TOLEDO RÉU: PRO LIMP 

TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, GILBERTO CESAR 

CATAFESTA, ANGELA SATYRIO CATAFESTA Vistos etc. Taynara Monike 

Rodrigues de Moraes Toledo propôs a presente Ação Ordinária de 

Nulidade Documental de Alteração de Contrato Social Cumulada com 

Danos Morais em face de Pro Limp Terceirização de Serviços LTDA – ME, 

Gilberto Cesar Catafesta e Angela Satyrio Catafesta, todos qualificados e 

representados 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. 

15686540) versa 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. Não há que se falar em 

custas remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código 

de Processo Civil. Considerando que as partes desistiram do prazo 
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recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015641-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SELLE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOHAN FUCHS SELLE OAB - MT17164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015641-75.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: AGROPECUARIA SELLE LTDA REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE 

MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos etc. Agropecuária 

Selle LTDA propôs a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Reparação de Danos Morais em face de Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT, ambas qualificadas e representadas 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. 15751993) versa 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. Cada parte arcará com os honorários do seu 

respectivo patrono. Defiro a expedição de ofício conforme requerido na 

avença ao SPC - BOA Vista (Cuiabá – MT) no endereço informado pelas 

partes. Não há que se falar em custas remanescentes, em razão do 

disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Considerando que 

as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024100-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ALMEIDA RAMIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOELE CAROLINE DUARTE OAB - SC49263 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024100-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAREN ALMEIDA RAMIRES RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. Karen 

Almeida Ramires propôs a presente Ação de Obrigação de Fazer 

Cumulada com Antecipação de Tutela e Pedido de Danos Morais em face 

de Agemed Saúde S/A, ambas qualificadas e representadas 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. 15698531) 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. Em virtude do acordo formulado e sua homologação cancelo a 

audiência para tentativa de conciliação designada nos autos. Não há que 

se falar em custas remanescentes, em razão do disposto no artigo 90, 

§3º, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado a presente, 

arquivem-se os autos mediante as baixas e cautelas de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008909-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444 (ADVOGADO(A))

ALAN DE AZEVEDO MAIA OAB - GO23947 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LETICIA ROCKENBARCH (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008909-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: ANA LETICIA ROCKENBARCH Vistos etc. 

Elmo Engenharia LTDA propôs a presente Ação de Rescisão Contratual 

Cumulada com Reintegração de Posse, Perdas e Danos em face de Ana 

Leticia Rockenbarch, ambos qualificados e representados 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. 15925368) versa 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. Cada parte arcará com os honorários do seu 

respectivo patrono. Não há que se falar em custas remanescentes, em 

razão do disposto no artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036412-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BRITO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

proceder com a juntada do comprovante de pagamento da guia pública de 

diligência do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035897-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT0016528A (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRE CARDOSO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder a 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020096-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 
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(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))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001714-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO APARECIDO DE MOURA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 18/02/2019, 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: 1031571-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. X. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. N. J. (RÉU)

E. V. (RÉU)

M. É. N. (RÉU)

J. P. D. E. (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022134-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FARIAS (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))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação id 

14651808

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012591-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Requerida TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME, para 

impugnar a Contestação à Reconvenção constante no id 11519492.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034596-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AVENIDA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 18/02/2019, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036155-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 18/02/2019, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037684-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA GOMES CABECIONE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO CABECIONE FILHO (RÉU)

NAIR GOMES CABECIONE (RÉU)

WALDOMIRO CABECIONE (RÉU)

JORANI BENIRA AX KAR DE SABOIA CAMPOS (RÉU)

JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 18/02/2019, 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: 1012610-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Prado (RÉU)

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (RÉU)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

WILLIAN RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO(A))

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça com relação ao polo passivo Ana Carolina Prado id 

16201912

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 248901 Nr: 16320-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRUZADO LTDA, MARCELO BERTOLDO 

BARCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA QUEIROZ ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - 

OAB:15.989/MT

 Certifico que, desentranhei a petição de fls. 68/73, uma vez que não 

pertence a estes autos, no ensejo renumerei as paginas a partir das fls. 

67. Informo que a referida peça encontra-se na contracapa dos autos. 

Certifico ainda que encaminho intimação da requerente para manifestar 

acerca do pagamento de fls. 86/89.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067210 Nr: 54152-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL OLIVEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos 

artigos 487, inciso II do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por 

MANOEL OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS.CONDENO a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude 

da concessão da justiça gratuita - (artigo 98 e seguintes do 

CPC).Determino ainda à expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor da 

parte REQUERIDA, a título de reembolso, no caso do valor depositado para 

realização da perícia médica não ter atingido seu devido fim. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341222 Nr: 11548-38.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. G. M., ALDEMISIO DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL - BB SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERENCIA SPEDITA SANTOS - 

OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 543/544.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 437493 Nr: 15398-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMBORIU CRED ADMINSTRADORA DE ATIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARA MARIA BORGES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12.355, VILSIANA BOING NIECHUES - OAB:17657/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772876 Nr: 25997-59.2012.811.0041

 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: MARIO MUNIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS B. C. GABRIEL, SÓTRAUMA - 

HOSPITAL DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA D ASILVA 

BARROS - OAB:14.354/MT, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI 

E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES 

- OAB:13.274

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 829220 Nr: 35039-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR JOSE BERTHOLDO DE SOUZA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

SCHEILLA C. L. MORAES - OAB:10222

 Certifico que encaminho intimação do requerente para no prazo legal 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

264/269.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 314852 Nr: 19348-54.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DE ARRUDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIOENAI UZIEL DE BARROS - 

OAB:18.934/E, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - OAB:17.627, SIMEI 

DA SILVA BARROS - OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 93690 Nr: 928-16.1998.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESTOR GASPAR DA SILVA, EUNICE 

GASPAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENNE GLORIA COSTA 

BECKER FLORES - OAB:8721, José Mauricio Paz Neto - OAB:24301/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESTOR GASPAR DA SILVA 

- OAB:1414-A/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12.358/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 908398 Nr: 35782-74.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MUNIZ CALÇADA - 

OAB:6694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 138/309, ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 19633 Nr: 3232-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAU S/A CONSTRUTORA E IMCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU PEDRINHO COLLA, NEREU MUNIZ DE 

MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10016, JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES 

FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - OAB:9784-B

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder ao recolhimento 

da diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 15119 Nr: 4065-74.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE ARAÚJO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:2.397/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 389, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 111535 Nr: 2355-72.2003.811.0041

 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): BRUMO MINERAIS LTDA, fabio miguel, 

ANTONIO CARLITO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 279379 Nr: 5572-84.2007.811.0041

 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): J. S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSÉ CANDINI - OAB:8036

 Face ao decurso de prazo da suspensão requerida, procedo a Intimação 

da parte autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 239240 Nr: 8158-31.2006.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARTINS DE SOUZA (OU ALBERTO LUIZ 

GONÇALVES BARBOSA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CÉSAR AGRÍMPIO BARBOSA, 

DAINA LIMA DE ALMEIDA, EDISON RAVAGLIA DE AGUIAR

 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: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Certifico que encaminho intimação do requrente para no prazo legal 

manifestar acerca das informações no ofício de fls. 83/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 57432 Nr: 2000-96.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE VENDEDORES DE 

CARTÕES TELEFÔNICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887/MT, RAIMUNDO LOPES DE LIMA - 

OAB:3503-B

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular e 

efetivo andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 286780 Nr: 8498-38.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083731 Nr: 3312-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILAN & TURRA LTDA - ME, IZAURA LOURDES MILAN 

TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL SAMPAIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON SANTOS SILVA - 

OAB:11.794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo de suspensão anteriormente 

requerido, procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 328519 Nr: 1144-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO PEREIRA SEBBA, GLEISSON 

PEREIRA SEBBA, MARGARETE EPIFANIA SEBBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do Oficial de Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 780307 Nr: 33844-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANMETAS CONSTRUTORA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Cezar Rosada - 

OAB:5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a intimação 

da parte autora para, no prazo legal, promover o regular e efetivo 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171444 Nr: 40760-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FERREIRA BORGES, GILBERTT LAWEMOM 

BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 01 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - 

OAB:15546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1171444

Vistos,

A parte requerente formula nos autos pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença c/c honorários sucumbenciais.

No caso, a sentença transitou em julgado (fls. 114), e nos autos não há 

comprovação do pagamento da condenação, dessa forma, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 115/185.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016337-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYLA CIGOLINI (AUTOR(A))

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898/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):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1016337-48.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, As partes foram intimadas 

para especificarem as provas que pretendem produzir (id.15207562), 

sobrevindo manifestação da parte Autora pelo julgamento antecipado da 

lide (id.15786023), enquanto a parte Requerida (id.15408282), apontou a 

existência de questões processuais pendentes a serem dirimidas, dentre 

elas: 1) o julgamento dos Embargos de Declaração interposto no 

id.8185097; 2) a distribuição do ônus da prova; 3) a suspensão do 

processo por força da decisão proferida no REsp 1631485-DF que discute 

a possibilidade de inversão em desfavor da construtora de cláusula penal 

compensatória em havendo rescisão contratual; DECIDO. No que concerne 

aos Embargos de Declaração interposto pela parte Requerida contra a 

decisão proferida no id.7974971, verifica-se que a controversa reside 

sobre o valor a ser depositado em juízo correspondente ao montante 

desembolsado pelos Requerentes a título de sinal, expressamente descrita 

na cláusula terceira do contrato, no importe de R$ 6.336,00 (seis mil 

trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos). A par disso, 

incumbia à parte Requerida em cumprimento a referida decisão, comprovar 

o depósito nos autos daquele valor que entende devido, restando a 

discussão quanto a sua eventual deficiência, para a ocasião da prolação 

da sentença. Não obstante, verifico que por ocasião da contestação a 

parte Requerida argumentou que os Autores não teriam efetuado qualquer 

pagamento a esse título, e de fato, analisando os documentos imbricados 

na exordial constato que não foi juntado o respectivo comprovante de 

pagamento, razão pela qual, entendo por bem suspender os efeitos da 

decisão, facultando aos Autores a juntada do documento ou aguardar o 

julgamento do feito para dirimir a controversa. De outro lado, impertinente o 

pedido de suspensão do processo, pois nenhum dos pedidos formulados 

na exordial enquadra-se nos casos dos REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 

1.631.485/DF, afetados como paradigma do Tema n. 971 da sistemática 

dos Recursos Repetitivos. Portanto, ACOLHO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerida para sanar a obscuridade 

da decisão proferida no id. 7974971, para o fim de condicionar a 

obrigação nela determinada à juntada do comprovante de 

pagamento/desembolso do valor a título de sinal, no importe de R$ 

6.336,00 (seis mil trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), 

pelos Autores. Ultrapassada as questões processuais pendentes, passo 

a proferir decisão de saneamento e organização do processo: Pretende a 

parte Autora a Rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel 

firmado entre as partes, com a restituição dos valores pagos, e 

indenização por danos morais que alega ter experimentado de forma 

injusta, sob o argumento de que o lote adquirido não se encontrava apto 

para construção em razão de ausência de iluminação pública, instalação 

de água e demarcação adequada do terreno, mesmo após o prazo de 

prorrogação (Dezembro/2016). Inexistindo preliminares a serem 

apreciadas, declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido: a) A 

entrega o imóvel sem as redes de abastecimentos de água, energia, 

esgoto e iluminação pública; b) A data da conclusão das obras de 

infraestrutura; c) A culpa/responsabilidade na rescisão do contrato; d) O 

desembolso do valor a título de sinal pelos Requerentes; e) Se o caso 

comporta indenização por danos morais e o seu valor; Para tanto, com 

exceção do item “d” e “e”, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, na forma do art. 

6º, VIII do CDC, tendo em vista que os Requerentes na qualidade de 

consumidores são hipossuficientes perante a Construtora Requerida, a 

qual detém todos os meios de prova a fim de comprovar o cumprimento de 

suas obrigações na forma contratada; Entendo que para o julgamento do 

mérito é necessário tão somente a produção de prova documental, o que 

fica desde já deferido, na forma do art. 435 do CPC. Visando a avaliar a 

conveniência de se designar audiência, nos termos do artigo 139, V, do 

Código de Processo Civil, em nome da celeridade e da economia 

processual desde já consulto se há possibilidade de composição, e em 

caso positivo, inclua-se na pauta de audiências junto ao Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital. Transcorrido o prazo de 05 

(cinco) dias sem qualquer manifestação das partes (CPC, §1º, art.357), 

certifique a estabilidade da presente DECISÃO, e voltem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1021626-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCUDERIA VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLIPE TRANSPORTES E DISTRIBUICAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1021626-25.2018.8.11.0041 (P) VISTOS, RECEBO a emenda da 

petição inicial (id.14837344), para juntada de documentos a fim de amparar 

o pedido de gratuidade da justiça. Pretende a parte Exequente por meio da 

presente “AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA”, 

obter a “retomada” do bem móvel que alienou à parte Executada, em 

decorrência do inadimplemento das cláusulas contratuais estabelecidas no 

contrato de compra e venda firmado entre as partes. No caso, optou a 

vendedora pela ação de execução, nos moldes do artigo 806 do CPC, 

todavia, cabe observar que embora o referido contrato possa ser 

considerado título executivo extrajudicial (art.784, II do CPC), as 

obrigações nele contidas não se enquadram no procedimento adotado, 

porquanto a obrigação assumida pela compradora ora Executada é de 

pagar pelo que comprou e não de “entregar a coisa”. Dentro dessas 

circunstâncias, vislumbra-se que por meio desta ação de execução não 

se poderá recuperar a posse da coisa objeto da venda e compra. ANTE O 

EXPOSTO, concedo à parte Autora, prazo de 15 (quinze) dias, para, 

querendo, ADITAR A INICIAL, a fim de ADEQUAR sua pretensão ao rito 

correto, observando integralmente o artigo 319 do CPC, notadamente a 

escorreita fundamentação jurídica dos pedidos (incisos III e IV), 

complementando, se for o caso, as provas que reputar necessárias à 

demonstração da veracidade das alegações inaugurais (inciso VI), com 

opção pela realização de audiência de conciliação do artigo 334 do CPC 

(inciso VII), especificação clara dos pedidos (inciso IV), sob pena de 

indeferimento da inicial. Considerando ainda que, a atual sistemática 

concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos 

usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, advogados, 

etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise 

dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de 

evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as duas 

petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, 

DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO inicial, 

nomeando o arquivo como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. 

Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição inicial, o ID 

correspondente a juntada da peça a ser substituída deverá ser riscado e 

seu conteúdo não estará mais disponível para visualização/consulta. Nos 

termos da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, de acordo com a Resolução 

nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, determinando especialmente 

que: 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. Com 

fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031699-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LUIZ ENDRIGO (AUTOR(A))

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (AUTOR(A))

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1031699-90.2017.8.11.0041(p) VISTOS, Ciente do provimento do 

Recurso de Agravo de Instrumento n.1031699-90.2017.811.0041 

(id.n.16386501), deferindo o pedido de suspensão dos apontamentos em 

nome da parte Autora elencados no banco de dados da Serasa S/A ora 

Requerida. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir a decisão proferida no Recurso, no sentido de 

excluir/suspender os apontamentos realizados em seus bancos de dados 

concernente as ações de execução distribuídas contra a parte autora 

perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

n º1055457-35 .2016 .8 .26 .0100  (d i s t r i bu ída  em 01 /06 /2016 ) , 

n º1068005-92 .2016 .8 .26 .0100  (d i s t r i bu ída  em 01 /07 /2016 ) , 

n º1135983-86 .2016 .8 .26 .0100  (d i s t r i bu ída  em 14 /12 /2016 ) , 

nº1037496-47.2017.8.26.0100 (distr ibuída em 25/04/2015) e 

nº1065249-76.2017.8.26.0100 (distribuída em 05/07/2017), sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento da presente decisão, devendo ainda, no mesmo prazo, a 

parte Requerida juntar aos autos o comprovante/extrato do registro 

cadastral. Após, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034596-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AVENIDA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo 1034596-57.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Recebo a emenda da 

petição inicial (id.16363452) para juntada de documentos (extrato legível 

dos órgãos de proteção ao crédito), informar desinteresse na audiência 

de conciliação e majoração do valor atribuído à causa, para R$ 22.060,00 

(vinte e dois mil e sessenta reais). ANOTE-SE. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, aventada por LOJAS AVENIDA S/A em desfavor de LTD 

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, visando exclusão de seus dados 

dos Órgãos de Restrição ao Crédito sob a alegação de que jamais 

entabulou com a ré qualquer negócio jurídico capaz de engendrar a 

negativação a qual foi submetida. DECIDO Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

referido códex. Tratando-se de lide que tem por base a NEGATIVA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL, mostra-se descabido exigir da parte Autora 

PROVA sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a 

origem do débito e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, 
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deve ser imputada à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da 

probabilidade do direito postulado. Quanto ao perigo de dano, não se pode 

olvidar que em casos desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de 

proteção ao crédito pode gerar abalo comercial ao Autor, exsurgindo na 

maioria das vezes prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos 

reflexos negativos que poderá atacar a honra da pessoa jurídica. Além do 

mais, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o 

perigo de irreversibilidade do §3º do art. 300 do CPC, uma vez que a 

presente medida não acarretará prejuízo à parte Requerida, tendo em vista 

que se esta provar, posteriormente, quando da apresentação de 

contestação ou mesmo durante a fase instrutória, a existência do débito, o 

lançamento do nome do devedor nos referidos cadastros poderá ser 

novamente realizado. ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 300, §2º do 

CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para 

que a Requerida LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas) EXCLUA os dados da parte Autora dos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no 

que concerne ao débito ora discutido, sob pena de responsabilidade civil e 

criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa POR DIA DE 

DESCUMPRIMENTO que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, inclusive, para comparecer à 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada 

pela Secretaria Judicial e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Consigno que não obstante a parte Autora ter manifestado 

desinteresse na realização da audiência, o ato somente não será 

realizado se a parte Requerida também assim se manifestar, nos termos 

do §4º e 5º do artigo 334 do CPC, ficando desde já autorizado o 

cancelamento e retirada da pauta, mediante simples certidão pela 

secretaria deste juízo. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036155-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo 1036155-49.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Recebo a emenda da 

petição inicial (id.16228515) para readequação e majoração do valor 

atribuído à causa, passando a constar R$ 15.327,47 (quinze mil, trezentos 

e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos). ANOTE-SE. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, aventada por VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA 

RAMOS em desfavor de EUDORA – INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA, visando exclusão de seus dados dos 

Órgãos de Restrição ao Crédito sob a alegação de que jamais entabulou 

com a ré qualquer negócio jurídico capaz de engendrar a negativação a 

qual foi submetida. DECIDO Para o deferimento da tutela provisória de 

urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex. 

Tratando-se de lide que tem por base a NEGATIVA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL, mostra-se descabido exigir da parte Autora PROVA sobre 

este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do 

débito e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser 

imputada à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade 

do direito postulado. Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que 

em casos desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito pode gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria 

das vezes prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos 

negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de 

suas obrigações. Além do mais, importa evidenciar que ao caso em 

apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º do art. 

300 do CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à 

parte Requerida, tendo em vista que se esta provar, posteriormente, 

quando da apresentação de contestação ou mesmo durante a fase 

instrutória, a existência do débito, o lançamento do nome do devedor nos 

referidos cadastros poderá ser novamente realizado. ANTE AO EXPOSTO, 

com fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que a Requerida EUDORA – INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas) EXCLUA os dados da parte Autora dos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que concerne 

ao débito ora discutido, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 

71 - CDC), além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que 

fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida, inclusive, para comparecer à audiência de conciliação prevista 

no artigo 334 do CPC, a ser designada pela Secretaria Judicial e realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando 

no mandado as advertências legais. Fica a parte Requerente intimada na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015838-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA FILHO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015838-30.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, JOÃO EVANGELISTA FILHO, 

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 

21/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura do punho direito e perna 

esquerda”. 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 

corroborado no id. 13559395. A Requerida apresentou contestação no id. 

15262442, 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 diferença da assinatura entre a documentação e a 

procuração juntada nos autos a lesão pré existente em outro sinistro, o 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não 

apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de 

prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. . 

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 
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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. 15624709. Impugnação a contestação apresentada 

no Id: 15929999. A parte Requerida por sua vez (id. 16059340), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50% e 75%) 

e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

– DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte 

Requerida quanto à aventada precariedade da documentação 

apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, pelo simples fato 

de que a correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora 

foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica 

quais seriam os documentos faltantes para dar prosseguimento ao 

andamento na regulação do sinistro. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO 

– NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 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. Quanto a impugnação das 

assinaturas apostas nos documentos da parte Autora, não vislumbro 

razões para exigir a juntada de outro documento com firma reconhecida 

ou autenticada em cartório, pois tal circunstância isoladamente em nada 

influencia a análise do mérito, sobretudo considerando que houve 

comparecimento pessoal da parte por ocasião da audiência de 

conciliação. Portanto, rejeito esta preliminar. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Certidão de Ocorrencia e Relatório Médico 

(id. 13559395), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15624709, 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 completa da mobilidade de um dos punhos e perda 

completa da mobilidade de um dos tornozelos, 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. 15624709), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, do punho direito com 

perda de 50% (cinquenta por cento) e repercussão intensa, do tornozelo 

esquerdo com perda de 75% (setenta e cinco por cento)de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento do valor do seguro independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação e correção monetária com índice INPC a 

partir do evento danoso, 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 
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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 JOÃO EVANGELISTA FILHO, a 

quantia de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e 

cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/06/2017 (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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Advogado(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012957.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, MARINILZE TEIXEIRA 

MONTALVÃO, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 23/05/2016, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura no fêmur esquerdo e demais fraturas ”. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id.13185778. A Requerida 

apresentou contestação id. 15377557, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a extinção ou suspensão do 

processo, 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. 15620599. 

Impugnação à contestação corroborada id. 15972718. A parte Requerida 

por sua vez (id. 16135226), manifestou sobre o laudo, ressaltando que 

deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id.16383748) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 
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DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência, (13185778) 

Relatório Médico (id. 13185520), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id.15620599, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 15620599), 

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 do seguro independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) e correção monetária a partir da propositura da ação, 

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 
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pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente MARINILZE TEIXEIRA 

MONTALVÃO, 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, 23/05/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015360-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015360-22.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, EVANDRO HENRIQUE FERREIRA 

PINTO, 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 20/10/2017, 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, no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 13494997. A Requerida 

apresentou contestação no id. 14803491, arguindo em preliminar pela 

inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e 

a necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a 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. 15622306. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 16021254. A parte 

Requerida por sua vez (id. 16059334), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (10%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR 

PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida quanto à 

aventada precariedade da documentação apresentada pela parte Autora 

na esfera administrativa, pelo simples fato de que a correspondência 

encaminhada à parte Autora pela seguradora foi redigida de forma 

genérica, pois sequer aponta de forma específica quais seriam os 

documentos faltantes para dar prosseguimento ao andamento na 

regulação do sinistro. Portanto, rejeito a preliminar. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 13494997), Relatório Médico (id. 

13495002), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

15622306, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 
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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 qualquer um 

dentre os outros dedos da mão, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 10% (dez 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. 15622306), 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$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento do valor do seguro independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) desde o requerimento administrativo e correção monetária 

com índice INPC a partir do dia 29/12/2006, data em que em vigor a Medida 

Provisória n.º 340/2006, enquanto a condenação determinou o pagamento 

do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação 

dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça Na hipótese de sucumbência recíproca, 

custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e 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 EVANDRO HENRIQUE FERREIRA 

PINTO, a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 
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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, 20/10/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015376-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER WANDO RIBEIRO (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015376-73.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, EDER WANDO RIBEIRO, 

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 

30/01/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Por tais motivos requer a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada 

por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 13495917 A Requerida apresentou contestação no id. 

14783585, arguindo em preliminar pela inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda e a ausência do comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 15622496. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 16022151. A parte 

Requerida por sua vez (id. 16056186), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 13495917), Relatório Médico (id. 13495939), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15622496, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos cotovelos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 
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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. 15622496), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) desde o 

requerimento administrativo e correção monetária com índice INPC a partir 

do dia 29/12/2006, data em que em vigor a Medida Provisória n.º 340/2006, 

enquanto a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao 

grau de invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção 

monetária, tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e 

os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

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 EDER WANDO RIBEIRO, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 30/01/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033242-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA FERREIRA (EXEQUENTE)

ANDRE LUIZ FERREIRA (EXEQUENTE)

PAULA FERNANDA DA CONCEICAO FERREIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN VUOLO EUBANK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1033242-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: LUIZ GONZAGA 

FERREIRA, ANDRE LUIZ FERREIRA, PAULA FERNANDA DA CONCEICAO 

FERREIRA EXECUTADO: RENAN VUOLO EUBANK W Vistos. RECEBO a 

emenda a petição inicial apresentada no Id. nº 14547526, determinando o 

processamento da demanda como Ação de Cobrança. PROCEDA-SE com 

as alterações necessárias na classe processual junto ao Sistema PJE. 

Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a 

petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 

319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Sem prejuízo do disposto 

supra, INTIME-SE a parte autora para acostar aos autos o comprovante de 

pagamento da segunda parcela das custas processuais, assim como das 

parcelas vincendas, na medida em que forem efetuados os seus 

respectivos pagamentos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 09 

de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037718-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE LAMARE PAULA (EXEQUENTE)

CAROLINE AQUINO VIEIRA DE LAMARE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COUTINHO DE AQUINO OAB - MT10176/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(EXECUTADO)

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037718-78.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: EDUARDO 

DE LAMARE PAULA, CAROLINE AQUINO VIEIRA DE LAMARE PAULA 

EXECUTADO: MB ENGENHARIA SPE 018 S/A, BROOKFIELD 

CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. W Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente instruiu a inicial 

com a certidão constante no Id. nº 16221245, expedida pelo Gestor 

Judicial nos autos em que foi proferida a decisão exequenda. Como é 

cediço, segundo o art. 522, inciso II, do Código de Processo Civil, a petição 

inicial, em sede de cumprimento provisório de sentença, deverá estar 

acompanhada da “certidão de interposição de recurso não dotado de 

efeito suspensivo”. Ocorre que, no caso dos autos, em que houve 

interposição de Agravo de Instrumento e posterior Recurso Especial, a 

referida certidão deve ser emitida pelo Juízo ad quem, posto que é o 

competente para concessão de eventual efeito suspensivo ao recurso 

(art. 1.029, § 5º, CPC). Ademais disso, não foi atribuído na petição inicial o 

valor da causa, conforme determinado no art. 319, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação, qual seja, certidão de 

interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo, bem como para 

indicar o valor causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 801 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo do disposto supra, 

INTIME-SE a parte exequente para que, em igual prazo, 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, 09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037888-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BARBOSA CORREA (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037888-84.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LEIDIANE 

BARBOSA CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS W Vistos. Considerando que a parte requerida apresentou 

contestação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do 

Código Processo Civil. Sem prejuízo do disposto supra, INTIMEM-SE as 

partes, para que, no mesmo prazo, manifestem sobre o laudo pericial, nos 

termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 

09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033518-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA AMARAL PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 
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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, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028882-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT0007098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005420-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZA MICHELI DE CAMARGO DELFINO (AUTOR(A))

P. P. D. (AUTOR(A))

G. A. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SIQUEIRA ALVES (AUTOR(A))

J. H. S. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1000776-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO 

HENRIQUE SIQUEIRA MARTINS CAMPOS, JESSICA SIQUEIRA ALVES RÉU: 

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, 09 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024434-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Felipe de Oliveira Alexandrino (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024434-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FELIPE DE 

OLIVEIRA ALEXANDRINO REQUERIDO: AVIANCA M Vistos. Redesigno o 

dia 26.02.2019 às 15h00min para a inquirição da testemunha CAMILA 

FERNANDA DE SOUZA, a ser realizada na Sala de Audiência do Gabinete 

desta 8ª Vara Cível. Considerando o que preconiza o art. 455 do Código 

de Processo Civil, deverá o(a) advogado(a) da parte interessada intimar 

a(s) testemunha(s) que arrolou do dia, da hora e do local da solenidade 

designada, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo ou, se preferir, 

conduzir a(s) testemunha(s) à audiência independentemente de intimação, 

sob pena de, em caso de não comparecimento ou de inércia na realização 

da intimação, ser considerado como desistência da inquirição da(s) 

testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 do Código de Processo Civil). Anoto, 

por oportuno, que nas hipóteses do §4º do art. 455 do CPC, a intimação da 

testemunha deverá ser efetuada por mandado. Comunique-se ao r. Juízo 

deprecante da data designada para realização do ato deprecado. 

INTIMEM-SE as partes, por seus patronos, via DJE, advertindo de que a 

ausência injustificada do(a) advogado(a) à solenidade acarretará em 

dispensa da produção da prova e devolução imediata da missiva ao r. 

Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 do Código de Processo Civil). Às 

providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC. 
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Cuiabá/MT, 06 de Novembro de 2018. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037854-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

HIMITSU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037854-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LENIRA 

RIBEIRO FERREIRA REQUERIDO: HIMITSU COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO DO BRASIL 

SA 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, 

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 a autora é 

pensionista e acosta aos autos extrato bancário com elevados saldos de 

valores, 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-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Novembro de 2017. 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).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015630-46.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IARACY 

BATISTA DA SILVA RÉU: CARTORIO DE PAZ E NOTAS DE COXIPO DA 

PONTE AT Vistos. Ab initio, verifico que consta no polo passivo da 

demanda, o Cartório de Paz e Notas de Coxipó da Ponte “Cartório Antônio 

Xavier de Matos”. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça[1] é pacífica no sentido de que os cartórios extrajudiciais são 

entes despersonalizados e, portanto, carentes de capacidade processual. 

Nesse sentido, vide julgados a seguir, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM. CARTÓRIO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE 

JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Os 

notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os 

prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, 

pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, 

assegurado o direito de regresso. (Lei nº 8.935/94 22) 2. O cartório 

extrajudicial não tem personalidade jurídica ou capacidade processual. 3. 
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Deu-se provimento ao apelo do réu e julgou-se prejudicado o apelo dos 

autores” (TJDF; APC 2015.07.1.024141-0; Ac. 108.9185; Quarta Turma 

Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 04/04/2018; DJDFTE 25/04/2018). 

“APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. AÇÃO AJUIZADA 

EM FACE DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. Entidade sem personalidade 

jurídica própria. Ilegitimidade passiva. Precedentes. O tabelião é o 

delegatário do serviço público e repsonde pessoalmente pelos seus atos, 

nos termos do art. 236 da CRFB e do art. 11, VI, da Lei nº 9.835/94. 

Extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao cartório, nos 

termos do art. 485, VI, do ncpc. Recurso a que se dá provimento.” (TJRJ; 

APL 1633117-16.2011.8.19.0004; São Gonçalo; Sexta Câmara Cível; Relª 

Desª Teresa Andrade; DORJ 16/03/2018; Pág. 373). Assim sendo, é 

incabível o requerido no polo passivo da presente ação. Outrossim, ainda 

que fosse cabível, é cediço que o procedimento de retificação de registro 

civil, regido pela Lei de Registros Públicos, não prevê a existência de polo 

passivo. Destarte, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de adequar o pedido e a causa de 

pedir ao procedimento de jurisdição voluntária, bem como nos termos do 

art. 110 e seguintes da Lei 6.015/73, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05 

de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

REsp 1177372/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/06/2011, DJe 01/02/2012
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015265-26.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A EXECUTADO: CANAL LIVRE COMERCIO E 

SERVICOS LTDA W Vistos. Compulsando os autos, verifico que o ofício 

acostado no Id. nº 15409865 dá conta de que a Oficial de Justiça para 

qual foi distribuído o mandado de citação do presente feito foi devidamente 

intimada para sua devolução. Verifico, ainda, que, não obstante 

devidamente intimada, a Oficial de Justiça deixou de apresentar nos autos 

o mandado devidamente cumprido. Assim sendo, em cumprimento ao 

disposto no art. 658 da CNGC, determino sejam adotadas as seguintes 

providências: i) OFICIE-SE o Juízo Diretor do Foro, informando a não 

devolução do mandado pela Oficial de Justiça, para aferir a necessidade 

de instauração do pertinente procedimento administrativo para apuração 

da conduta da Oficial de Justiça por violação ao disposto no parágrafo 

único do art. 651 e art. 655, III da CNGC; ii) COMUNIQUE-SE a gestora da 

Central de Mandados para a adoção das providências necessárias à 

exclusão da participação da Oficial de Justiça da distribuição de novos 

feitos, exclusão que deverá permanecer até que sejam devolvidos todos 

os mandados em atraso, devidamente cumpridos; iii) INTIME-SE a Oficial de 

Justiça, via ligação telefônica e certidão nos autos, para devolução do 

mandado relativo aos presentes autos devidamente cumprido, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas; iv) Não efetivada a devolução do mandado no 

prazo supra, EXPEÇA-SE novo mandado e redistribua-se a outro Oficial de 

Justiça para cumprimento. Às providências. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá, 08 de Novembro 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 1038460-06.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCAS 

APARECIDO ANTONELLI CURITY RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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, 09 de Novembro 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038646-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCOS 

RAVEL LOPES DE LIMA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

não instruiu a inicial com documento hábil a comprovar o prévio 
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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, 09 de Novembro 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.
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018518-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ANA JULIA 

RODRIGUES DE MORAES REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO V Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte requerente, manifestou pela desistência da demanda no termo de 

audiência constante no Id. nº 16091268. Assim sendo, nos termos do art. 

485, § 4º, do Código de Processo Civil, DETERMINO que seja intimada a 

parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca do pedido de desistência, sob pena do seu silêncio ser 

considerado anuência tácita. Após o transcurso do prazo sem 

manifestação da parte requerida, o que deverá ser certificado pelo Gestor 

Judiciário, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022729-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS 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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022729-38.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MATHEUS 

DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. Ab Initio, REVOGO despacho de Id. 12986241, tendo em 

vista que a procuração encontra-se acostada no Id. 4436504. No mais, 

INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Novembro 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024341-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO (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:

ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024341-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JORGE DE 

ARAUJO LAFETA NETO RÉU: ANA PAULA MARTINS DE ALMEIDA SOUSA 

M Vistos. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se observa dos 

autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do 

crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o 

pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). No caso de oposição de embargos monitórios, 

INTIME-SE parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do disposto no art. 702, § 5º do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023278-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ADEVALDO REI DA HUNGRIA (AUTOR(A))

TATIANA ELOA PILGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1023278-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADEVALDO REI DA 

HUNGRIA, TATIANA ELOA PILGER RÉU: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA M Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006686-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEZAQUE SOARES 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 1006686-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MEZAQUE 

SOARES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada por Mezaque Soares da Silva em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Compulsando os autos, verifico que o 

requerente pugnou pela não juntada do laudo pericial em audiência de 

conciliação realizada (Id. nº 14412333). INDEFIRO o pedido, por ausência 

de amparo legal, anotando, por oportuno, que o Juízo não está adstrito ao 

laudo. JUNTE-SE aos autos o laudo médico da perícia realizada na 

audiência de conciliação do dia 27.07.2018. Ultimada providência, 

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. Após, retornem os autos conclusos para posterior 

analise do pedido constante no Id. nº 16222974. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038908-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DE FREITAS SOCORRO (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 1038908-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RONAN DE 

FREITAS SOCORRO 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 16391623), 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, 09 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 09.11.2018, às 12:00.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038968-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO XIMENES ROCHA (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 1038968-49.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEANDRO 

XIMENES ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 
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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 16404119, 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, 09 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 09.11.2018, às 12:00.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026631-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CAMARGO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE PETRÔNIO FERREIRA (REQUERIDO)

WALKYRIA LEAO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para depositar o valor da diligência do oficial de 

justiça para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (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 1000495-91.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DULCINEIA 

LEMES DO NASCIMENTO 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, 09 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029311-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNIVANIA CARBONATO AGUIAR (AUTOR(A))

ENIVANIA CARBONATO AGUIAR (AUTOR(A))

JONEIS MENDES ARAUJO (AUTOR(A))

ENIVALDO DA SILVA AGUIAR (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 1029311-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ENIVALDO 

DA SILVA AGUIAR, JONEIS MENDES ARAUJO, ENIVANIA CARBONATO 

AGUIAR, LUNIVANIA CARBONATO 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 15183031, 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, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010998-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. M. D. C. P. (AUTOR(A))

FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010998-11.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO 

ANTONIO MESQUITA DE CARVALHO PERES, FABRICIA FATIMA 

MESQUITA DE CARVALHO PERES RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO AT Vistos. Considerando as informações 

prestadas pela requerida de que houve o cumprimento da tutela de 

urgência (Id n.º 13899032), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito. No mais, 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, nos termos do art. 139, inciso V, 

do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer 

tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037666-82.2018.8.11.0041

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:

EDENIR PEREIRA PAIM (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037666-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PRIME 

INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. RÉU: EDENIR PEREIRA PAIM AT 

Vistos. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Prime Incorporações e 

Construções Ltda em face de Edenir Paim Nunes, almejando a constituição 

de título judicial com comando de “pagamento do valor total de R$ 

15.146,67 (quinze mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos)” referente ao contrato de financiamento na qual na qualidade de 

fiadora efetuou os pagamentos inadimplidos pela requerida. Pois bem. Ab 

initio, destaco que, muito embora o art. 700, inciso I, do Código de 

Processo Civil expresse o cabimento da ação monitória para “o pagamento 

de quantia em dinheiro”, se faz necessário que, nos termos do caput do 

dispositivo legal, o direito a ser tutelado seja comprovável de plano por 

“prova escrita sem eficácia de título executivo”. Em que pese haver nos 

autos o contrato firmado, entendo que os extratos bancários acostados 

com o propósito de comprovarem o pagamento não atendem essa 

finalidade, na medida em que não fazem qualquer menção à requerida, ou 

ainda, ao contrato firmado. Ademais, o pedido de tutela de urgência 

consistente na indisponibilidade dos direitos decorrentes do contrato de 

financiamento bancário está genérico. Assim sendo, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, acostando ao feito comprovante 

de pagamento ou algum documento hábil para tal finalidade, e ainda, para 

esclarecer de forma detalhada o pedido de tutela de urgência, sob pena 

de extinção. Apresentada a emenda à exordial ou transcorrido o prazo 

para tanto, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039118-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO PALMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-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 1039118-30.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO 

ROBERTO PALMEIRA 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 16435948, que se trata de tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo. Porém, o referido documento 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, 09 de Novembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039026-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-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 1039026-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SILVIO JOAO 

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 
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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 16416733, que se trata de tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo. Porém, o referido documento 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, 09 de Novembro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007366-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DELGADO BORGES (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))

 

AUTOS Nº 1007366-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BENEDITA DELGADO 

BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i 

Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado no Id nº 

14504158, assim sendo, 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, 15 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007366-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DELGADO BORGES (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))

 

AUTOS Nº 1007366-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BENEDITA DELGADO 

BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS i 

Vistos. Considerando que o laudo pericial restou juntado no Id nº 

14504158, assim sendo, 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, 15 de 

Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019157-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

AUTOS Nº 1019157-74.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JUCINEY FERREIRA 

MARTINS RÉU: CLARO S.A. V Vistos. Por meio do decisum constante no 

Id. nº 4702167, este Juízo, visando aferir se a parte autora faz jus ao 

benefício da justiça gratuita, determinou a intimação desta para trazer aos 

autos comprovação de sua miserabilidade. Todavia, consoante movimento 

Id. nº 7373865, a parte autora deixou de atender a determinação judicial, 

tendo quedado-se inerte. É a síntese. DECIDO. 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. No caso dos autos, foi 

determinado a parte autora que trouxesse aos autos comprovação de que 

preenche os requisitos legais, contudo, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial. Com efeito, é certo que as informações constantes 

não há como entender demonstrada a sua condição de pobreza ou 

miserabilidade, o que impõe o indeferimento da benesse. Sobre o assunto, 

vide jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO – DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DA PARTE – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC/15 – PRESUNÇÃO 

RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal. 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. Quando o 

magistrado determina o recolhimento da diferença das custas 

processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo 

estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito”. 

(Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

27/06/2017) Por outro lado, quando a parte não preenche os requisitos 

para ser beneficiária da gratuidade, como no caso em análise, mas, 

eventualmente, não pode oferecer o valor das custas imediatamente em 

sua integralidade, sob o risco de comprometer sua subsistência e de sua 

família, a própria Lei abre a possibilidade de garantir-lhe o pleno acesso à 

Justiça, que pode se dar através do parcelamento, conforme prevê o § 6º 

do art. 98, do CPC[1]. Nesse mesmo 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, 

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)”. Assim sendo, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, nos 

termos do art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, ex vi 

do disposto no art. 290 do referido Diploma Processual. Não obstante, nos 

termos do art. 468, § 7º, da CNGC, desde já CONCEDO o direito ao 

parcelamento das despesas processuais, facultando à parte autora o 

recolhimento das mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária, caso em que deverá 

comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo supracitado. 

Decorrido o prazo sem comprovação do recolhimento, o que deverá ser 

certificado pelo Gestor Judiciário, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá, 

06 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004448-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

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, 06 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004448-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GUILHERME RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928/O-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))

 

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, 06 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012638-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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))

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012638-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETELYN MICHELE MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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))

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024924-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LEONARDO DOS SANTOS LIMA (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)

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024924-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LEONARDO DOS SANTOS LIMA (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)

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011616-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ESTEVES BARRETO (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:

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

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011616-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ESTEVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))
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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:

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

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004668-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CLAUDIO MORIMA (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:

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

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004668-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CLAUDIO MORIMA (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:

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

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031263-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033401-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON BENEVIDES DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCELINO GONZALEZ BLANCO OAB - SP266936 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016922-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ELETRONICOS MAXTRONIC LTDA (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011615-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PAIM SLOWINSKI (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)

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011615-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PAIM SLOWINSKI (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)

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Intimação Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1002189-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO BENEDITO PADILHA (RÉU)

MERCADO BOA COMPRA LTDA - ME (RÉU)

ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PADILHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO(A))

 

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 
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como a possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada 

após o cumprimento da presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 06 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1002189-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO BENEDITO PADILHA (RÉU)

MERCADO BOA COMPRA LTDA - ME (RÉU)

ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PADILHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO(A))

 

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, 06 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009470-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA SILVA PONCIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

 

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, 06 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009470-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA SILVA PONCIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

 

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, 06 

de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 217682 Nr: 26432-77.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CAJABI S/A., REGINA MÁRCIA 

KAUCHE MALDONADO, MARIANA KAUCHE MALDONADO, DANIEL 

KAUCHE MALDONADO, GUILHERME KAUCHE MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Dessimoni Vicente 

- OAB:146121/SP, ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - OAB:6.711/MT, ANA 

CRISTINA REBOREDO DE ABREU DE MORAES - OAB:113.587-SP, 

ANDRÉ ALMEIDA BLANCO - OAB:147925/SP, Cristina Reboredo de 

Abreu - OAB:113.587/SP, Eric Quintela Smith - OAB:10.342/PA, 

FLAVIO LUCAS DE MENEZES SILVA - OAB:91792/SP, JOÃO PEDRO DE 

DEUS NETO - OAB:1606/RO, José Raimundo Cosmo Soares - 

OAB:2647/PA, Marcelo Moreira Queiroz - OAB:2151/TO, VALÉRIA 

MARTINI AGRELLO CINTRA - OAB:102.932/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, ELISANGELA HASSE - OAB:8689, 

Eric Quintela Smith - OAB:10.342/PA, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:1606/RO, José Raimundo Cosmo Soares - OAB:2647/PA, 

Marcelo Moreira Queiroz - OAB:2151/TO, NILTON MASSAHARU 

MURAI - OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9.353/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1135563 Nr: 25326-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA LOURENÇA PIZOTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimo as partes via DJE, para que se manifestem nos autos acerca da 

proposta de honorários apresentada pela perita nomeada, no prazo de 05 

dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 947064 Nr: 58604-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERREIRA MACHADO DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19164/O, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16.290, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 922662 Nr: 45047-03.2014.811.0041

 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: TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1107158 Nr: 13450-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇAO I, MAURO 

NASCIMENTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA DAUFEMBACH MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para que apresente sua Impugnação a 

Contestação, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 9082 Nr: 10221-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONILHA & GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DA SILVA ZARATE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, RODRIGO LANZI DE M. BORGES - OAB:6.626B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1085750 Nr: 4158-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042940 Nr: 42967-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RICARDO DO AMARAL

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a requerida para juntar aos autos novo comprovante de depósito 

dos honorários periciais, visto que o juntado às fls. 113 não consta o nº 

da conta judicial, o que inviabiliza a vinculação dos valores ao processo.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011615-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PAIM SLOWINSKI (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)

 

Nesta data, intimo as partes, por seus advogados via DJE, de que foi 

designada a data para realização do exame pericia para o dia 10/12/2018, 

às 08:00 horas, por ordem de chegada, no(a) consultório médico do Dr. 

Roberto G. de Azevedo, localizado na Rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036778-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROGA SANTA RITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL OLIVEIRA SILVA (RÉU)

MARILZA LIMA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036778-16.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RONALDO 

QUEIROGA SANTA RITA RÉU: JUVENAL OLIVEIRA SILVA, MARILZA LIMA 

SANTOS AT Vistos. Considerando que a matrícula do imóvel acostada aos 

autos não tem força probante necessária a conferir segurança jurídica à 

análise do pleito liminar, posto que emitida há mais de dois anos (Id. n.º 

16133147), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial com o fito de juntar aos autos matrícula 

devidamente atualizada do imóvel, sob pena de extinção do feito, ex vi do 

disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 
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retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037090-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (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 1037090-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SERGIO DE 

FRANCA EIRELI - EPP RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada por Sergio de França 

Eireli – EPP em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia. 

Verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido dirigida ao Juízo 

da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a demanda foi 

equivocadamente distribuída a este Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá. Ademais, a parte autora no Id n.º 16233049, pugna pela 

redistribuição dos autos. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Várzea 

Grande/MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017822-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER 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 1017822-20.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ELIESER DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs embargos de 

declaração em face da sentença proferida no id. 10855796 - Pág. 1/3, 

aduzindo que há contradição no julgado, vez que condenou à embargante 

ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, 

anotando que o embargado decaiu de parte mínima do pedido. Sustenta a 

embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do pedido, 

razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, e 

sustenta também a sucumbência reciproca, considerando a procedência 

parcial da pretensão inicial. Pede o provimento do recurso, com a redução 

da verba honorária e a sucumbência reciproca. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses de 

cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem 

maiores delongas, tenho que, in casu, os embargos merecem acolhimento, 

já que, de fato, anotou-se na sentença que o embargante decaiu de parte 

mínima do pedido. Ocorre que, como bem assentou a embargante, o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, pois o valor da 

indenização securitária concedida foi inferior à perseguida, não há que se 

falar de sucumbência recíproca. Inobstante a isso, como restou 

consignado na sentença embargada, a condenação em honorários seguiu 

os parâmetros do art. art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, 

em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba honorária foi 

fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena de não se 

remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Dessa 

forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela acolhida do pedido. 

Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento. Int. Cuiabá/MT, 07 de Novembro de 20118. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038970-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONILDE CAMPOS KUFFNER (REQUERENTE)

ALCIDES FERNANDO KUFFNER (REQUERENTE)

JACOB RONALDO KUFFNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA HELIODORO QUEIROZ OAB - MT24383/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038970-19.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALCIDES 

FERNANDO KUFFNER, JACOB RONALDO KUFFNER, IVONILDE CAMPOS 

KUFFNER REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA W Vistos. Trata-se de 

Alvará Judicial ajuizado por Alcides Fernando Kuffner e Outros, com 

fulcro na Lei nº 6.858//80, objetivando o levantamento de valor deixado por 

seu genitor, Alcides Kuffner, relativo a saldo creditório de PIS/PASEP. É o 

breve relato. DECIDO. Compulsando os autos, sobressai-se a 

incompetência deste Juízo, posto que há de se reconhecer a indeclinável 

competência da Vara de Família e Sucessões da Comarca para o 

processamento do presente pedido de alvará judicial. Com efeito, este 

feito deve ser redistribuído a uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca, as quais têm competência para processar e 

julgar questões desta natureza. Nesse sentido, vide julgados a seguir, in 

verbis: COMPETÊNCIA RECURSAL. Alvará judicial para levantamento de 

valores depositados em nome do filho menor do de cujus. Sentença de 

improcedência. Recurso do autor. Valores oriundos de saldo do FGTS. 

Questão de fundo atinente ao direito sucessório. Competência da Seção 

de Direito Privado I. Inteligência do artigo 5º, inciso I-10, da Resolução 

623/13. Recurso não conhecido, com remessa dos autos para 

redistribuição.” (TJSP; APL 1005321-97.2016.8.26.0176; Ac. 11211889; 

Embu das Artes; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Achile Alesina; DJESP 09/03/2018; Pág. 2347). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AUTOS DE ALVARÁ JUDICIAL. JUÍZO CÍVEL QUE 

DECLAROU SUA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA E REMETEU 

OS AUTOS AO JUÍZO DA FAMÍLIA, QUE POR SUA VEZ SUSCITOU O 

PRESENTE CONFLITO. LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS E PIS DO DE 

CUJUS. MATÉRIA RELATIVA A DIREITO DAS SUCESSÕES. COMPETÊNCIA 

DAS VARAS DE FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 

49/2012. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. Em que 

pese os autos originários sejam de alvará judicial, é inerente ao feito o 

caráter sucessório, vez que consiste a pretensão no levantamento de 

saldo de FGTS e PIS deixado pelo de cujus, não obstante tratar-se de 

procedimento que independe de inventário ou arrolamento, nos termos do 

art. 1.037 do CPC. Competência das varas de família.” (TJPR; ConCompCv 

0985582-9; Cascavel; Décima Segunda Câmara Cível em Composição 

Integral; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; DJPR 23/05/2013; Pág. 215) 

. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO -DIREITO DAS SUCESSÕES - LEI 

6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES E AUSÊNCIA - 

DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL -INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A matéria jurídica subjacente ao 

procedimento de alvará judicial, fundado na Lei 6.858/80, se refere ao 

Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) e, pois, se encontra 

circunscrita à competência especializada da Vara de Sucessões e 

Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente para conhecer e 

julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores deixados pelo de 

cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. Declarada a 

incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos atos 

decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, nos 

termos do § 2°, do artigo 113, do CPC/73”. (TJMG, AI 10024134296938001, 

Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 4/8/2015, p. 7/8/2015). 

Nesse diapasão, estabelecida competência específica a determinado 

órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento do presente Alvará Judicial. Anota-se que se 

trata de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, passível 

de declaração de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, DECLINO , de ofício, o processamento e 

julgamento do presente feito a uma das Varas Especializadas em Família e 
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Sucessões da Capital, o que faço com fulcro nos artigos 64, § 1°, e 337, 

inciso II e § 5°, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031225-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MASSAVI DA SILVA (RÉU)

LUCENI XAVIER PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031225-22.2017.8.11.0041 AUTOR(A): HOSPITAL E 

MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA RÉU: LUCENI XAVIER PEREIRA, 

FABIANO MASSAVI DA SILVA W Vistos. Trata-se de Ação Monitória 

proposta por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda em desfavor de 

Luceni Xavier Ferreira e de Fabiano Massavi da Silva. A parte autora foi 

devidamente intimada para comprovar a alegada “suspensão” da 

prescrição sustentada na exordial, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (Id nº 

12652472). Por meio da petição acostada no movimento Id nº 12753252, a 

parte autora esclareceu que a prescrição restou interrompida em razão da 

propositura de ação anterior à presente demanda, qual seja, a Ação de 

Execução nº 26309-64.2014.811.0041, Código 894681. É o breve relato. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a Ação de Execução nº 

26309-64.2014.811.0041, Código 894681, apontada pela parte autora 

como causa interruptiva da prescrição, tramitou perante a 5ª Vara Cível 

desta Comarca, assim como que foi extinta sem julgamento do mérito (Id. 

nº 12753261). Pois bem. Consoante o disposto no art. 286 do Código de 

Processo Civil, a seguir transcrito, deve ser distribuída por dependência, a 

ação com pedido reiterado cujo processo anterior tenha sido extinto sem 

resolução de mérito: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3o, ao juízo prevento. Parágrafo único. Havendo intervenção de 

terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do 

processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo 

distribuidor.” Destarte, por força do disposto no artigo supratranscrito, 

imperiosa a declinação da competência para o r. Juízo da Quinta Vara 

Cível desta Capital. Assim sendo, considerando o teor do art. 286, inciso II, 

do Código de Processo Civil, DECLINO da competência para 

processamento e julgamento desta ação, determinando a remessa destes 

autos ao juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca. Promova-se o necessário 

para redistribuição do processo e baixa nos registros desta Vara Judicial, 

observando-se a compensação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001755-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZINETE DA SILVA CRUZ SANTANA (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:

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 1001755-43.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EUZINETE DA 

SILVA CRUZ SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, devidamente qualificada nos autos, contra 

o decisum proferido Id. 11613656, que julgou parcialmente procedente a 

demanda, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Sustenta a embargante, 

com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil, que a 

referida sentença possui omissão, no que tange ao não pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de vias terrestres (DPVAT), e contradição no que se refere a 

data do sinistro e em relação sucumbência recíproca. Assim, pugna pelo 

acolhimento destes embargos, a fim de que sejam supridas as alegações 

ora apontadas nos presentes embargos opostos. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. Os embargos de declaração têm suas hipóteses de 

cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem 

maiores delongas, tenho que, in casu, segundo entendimento 

jurisprudencial pátrio, consagrado pela Súmula 257 do Supremo Tribunal 

de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso caminha no mesmo 

sentido: “TJ-MT - Apelação APL 00149403920158110041 62382/2017 

(TJ-MT) Data de publicação: 30/06/2017 Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO 

ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – 

IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 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. O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não 

descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o 

pagamento. (Ap 62382/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, 

Publicado no DJE 30/06/2017) Encontrado em: /2017 (TJ-MT) DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES.” Dessa forma, não é motivo para a recusa 

do pagamento da indenização. Ademais, verifica-se que de fato existe 

contradição quanto à data do Sinistro. Assim, patente à contradição 

contida na decisão, cuja parte dispositiva passa a ter a seguinte redação: 

“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$ 5.737,50 (cinco mil setecentos 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 (02.06.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ”. No mais, 

sustenta a embargante que o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, razão pela qual há contradição na parte dispositiva da sentença, e 

sustenta também a sucumbência reciproca, considerando a procedência 

parcial da pretensão inicial. Sem maiores delongas, ocorre que, como bem 

assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte mínima do 

pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi inferior à 

perseguida, não há que se falar de sucumbência recíproca. Inobstante a 

isso, como restou consignado na sentença embargada, a condenação em 

honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido 

baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por arbitramento, 

sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo 

advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao largo da parcela 

acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, 

ACOLHO PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 

Int. Cuiabá/MT, 08 de Novembro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014727-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALAS RAFAEL DA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

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

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 1014727-11.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WALAS 

RAFAEL DA COSTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 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 WALAS RAFAEL DA COSTA DE OLIVEIRA, 

em desfavor de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 01.07.2017 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. 13448275- Pág. 1/2). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 15108593- Pág. 1) Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 15108593- 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. 15624032- 

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. 13439348- Pág. 1), documento médico (id. 13439356- Pág. 

1/10), bem como pela pericia médica judicial (id. 15108593- 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]. In 

casu, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial no membro inferior direito avaliado em 50% 

de 70% de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no 

que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do 

evento danoso (01.07.2017), 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, 06 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010198-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES FLORES (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)

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 1010198-46.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WILSON 

RODRIGUES FLORES 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 

WILSON RODRIGUES FLORES, em desfavor de Porto Seguro Companhia 

De Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, 

que em 12.02.2018 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. 12824359- 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 14413781- Pág. 1) 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 14413781- 

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. 15622616- 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, 
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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 

mão esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 12760405- Pág. 1), 

documento médico (id. 12760516- Pág. 1/10), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 14413781- 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]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro mão esquerdo, avaliado em 50% de 70%, de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: Nesse ponto, a perícia médica 

concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez permanente 

parcial incompleta no membro (mão esquerda) avaliada em 50% de 70% 

de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 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: 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 

(12.02.2018), 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, 06 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011063-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

T. F. B. (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)

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 1011063-69.2018.8.11.0041 AUTOR(A): THIAGO 

FERREIRA BRAGA, NILVA FERREIRA DE JESUS 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 THIAGO FERREIRA BRAGA, representado 

por sua genitora NILVA FERREIRA DE JESUS em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 15.01.2018, 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. 12913958- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

14414125- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 14414125- Pág. 3/4). 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. 15623296- 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 

punho e ombro direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente 

está comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 12912136- Pág. 

1), documento médico (id. 12912162- Pág. 1/10), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 14414125- 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]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro punho, avaliado em 25% de 75%, e do membro ombro, avaliado 

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: 75%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 25% (B) x 75% (C) = R$ 
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2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos). 

MEMBRO OMBRO 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 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 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 (15.01.2018), 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, 06 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007472-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA XAVIER 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)

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 1007472-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANA XAVIER 

DA SILVA 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 

ANA XAVIER DA SILVA, em desfavor de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 12.01.2018 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. 12490642- 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 14413555- Pág. 1) 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 14413555- 

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. 15612248- 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 

dedo da mão esquerda. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 

12395691- Pág. 1), documento médico (id. 12395759- Pág. 1/10), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 14413555- 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]. 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 PARCIALMENTE 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 

(12.01.2018), 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 
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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, 06 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008351-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLEYTON JORGE DA SILVA (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)

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 1008351-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANDERSON 

CLEYTON JORGE DA SILVA 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 ANDERSON CLEYTON JORGE DA SILVA, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 15.07.2017 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. 12490804- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 14410982- Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 14410982- 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. 15525424- 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. 12478085- Pág. 1), 

documento médico (id. 12478083- Pág. 1/10), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 14410982- 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]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial no 

membro inferior direito avaliado em 70% de 25% 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 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz 

jus à quantia total 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 (15.07.2017), 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, 
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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, 06 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036407-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA DA SILVA (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 1036407-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

OLIVEIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. 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 o prévio requerimento administrativo, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil 

(Id nº 16093292). Por meio da petição acostada no movimento Id nº 

16203801, a parte autora apresentou protocolo de recepção de 

documentos. 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 16203802, 

o referido documento aponta a necessidade de complementação da 

documentação apresentada. 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. 
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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, 09 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035957-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035957-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DA SILVA RÉU: INSS W Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária 

ajuizada por Maria de Fátima da Silva em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora apresentou pedido de desistência da ação (Id. nº 16194987) . É o 

breve relato. DECIDO. Considerando que a parte autora apresentou o 

pedido antes do trânsito em julgado da decisão que declinou a 

competência (Id. nº 16043722), entendo cabível a desistência da ação, 

com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, 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. Com fulcro no art. 

90 do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 

85, § 2º , do referido Diploma Processual Contudo, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, razão pela qual as 

referidas verbas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, razão 

pela qual somente poderão ser cobradas 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 Código de Processo 

Civil. 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, 08 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002547-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002547-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VICTOR 

HUGO DA SILVA BRITO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizado por Victor Hugo da Silva Brito 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 13547674), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 15721768). 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, 

09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002678-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PAULO DA SILVA (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 1002678-69.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DOMINGOS 

PAULO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício Obrigatório 

DPVAT ajuizado por Domingos Paulo da Silva 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 15179864), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 15213164). 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, 

09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012347-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DANIEL MIRANDA PAES DE BARROS (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012347-49.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LUCAS 

DANIEL MIRANDA PAES DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 
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DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizado por Lucas Daniel Miranda Paes de Barros 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 14249305), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 14605053). 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, 

09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR DELFINO (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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000863-37.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDENIR 

DELFINO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizado por Alan Laino Clein em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do 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 14784200), com a concordância da 

patrona da parte autora acerca dos valores (Id. nº 15065658). 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, 

09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO JOSE 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)

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 1000174-90.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DERCIO 

JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença 

Seguro Obrigatório ajuizado por Decio Jose dos Santos 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 15259995), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 15284952). 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, 

09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007929-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DE ARRUDA (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:

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 1007929-68.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO 

BATISTA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício do Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizado por Francisco Batista de Arruda 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 14825758), com a concordância da patrona da 

parte autora acerca dos valores (Id. nº 15213781). 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, 

09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016886-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO DOS SANTOS VIEIRA (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:

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 1016886-58.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ADEVALDO 

DOS SANTOS VIEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 82 de 451



SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício 

do Seguro Obrigatório DPVAT em fase de Cumprimento de Sentença 

ajuizado por Adevaldo dos Santos Vieira em desfavor de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos. Após o inicio do 

cumprimento de sentença (Id nº 14234798) a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação (Id nº 14431173), com a 

concordância do patrono da parte exequente acerca dos valores (Id nº 

14613304). É o breve relatório. Decido. Vislumbra-se dos autos que o 

crédito executado foi satisfeito com o depósito pela parte executada. Ante 

o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro nos arts. 526, §3º c/c 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie. 

PROCEDA-SE a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(Id. nº 7913722). Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da 

presente à parte beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo. 

Em seguida, PROCEDA-SE ao cálculo das custas, INTIMANDO-SE o 

executado para recolhimento no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo in 

albis, anote-se à margem da distribuição e proceda-se na forma 

disciplinada pela CNGC. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. 

Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013878-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RAMOS FERREIRA (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 1013878-39.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RONAN 

RAMOS FERREIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Ronan Ramos Ferreira em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente, por meio da petição constante 

no Id. nº 14148125, 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. 

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. 

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, 09 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016013-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO 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 1016013-24.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SAMUEL 

FRANCISCO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada por Samuel Francisco da Silva em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte requerente, por meio da petição constante no Id. nº 14887352, 

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. 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. 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, 09 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029083-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES GUIMARAES SILVA (AUTOR(A))

LUZIA DE MATOS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLI GONCALVES ANTUNES OAB - MT23386/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (RÉU)

PRADO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029083-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EUDES 

GUIMARAES SILVA, LUZIA DE MATOS GUIMARAES RÉU: PRADO 

CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, UNIMED 

SEGUROS SAUDE S/A V Vistos. Trata-se de Ação de Ação de Obrigação 

de Fazer pedido de tutela de urgência, ajuizada por Eudes Guimarães e 

Luzia de Matos Guimarães em desfavor de Prado Corretora e 

Administradora de Seguros Eireli e Unimed – Cooperativa de Trabalho 

Médico, ambas qualificadas nos autos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte requerente, por meio da petição constante no Id. nº 14887352, 

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, 
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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, 09 de Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023151-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEINDBERG GOMES 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023151-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEINDBERG 

GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Leindberg 

Gomes 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 14444940). Todavia, consoante certificado constante 

no movimento Id nº 15524509, 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 

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, 09 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025478-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR JOSE FERREIRA (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 1025478-57.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDGAR JOSE 

FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Edgar Jose Ferreira 

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 14676814). Todavia, consoante certificado constante no movimento 

Id nº 16047363, 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 
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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, 09 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1015720-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ARLINDO CAMPOS BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015720-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

JUSCELINO ARLINDO CAMPOS BRUNO V Vistos. Trata-se de Ação de 

Retificação de Registro Civil ajuizada por Juscelino Arlindo de Campos 

Bruno. Narra a inicial: "Conforme se verifica nos documentos anexos, na 

primeira via da certidão de nascimento do requerente consta seu nome 

completo Juscelino Arlindo de Campos Bruno e o da sua genitora Jacy de 

Campos Bruno (Id. nº 13540763). Ocorre que o nome completo da genitora 

do requerente, conforme certidão de nascimento constante no movimento 

Id. nº 13540765, é Jacy Adelaide de Campos, sendo que o sobrenome 

Bruno foi acrescido por ocasião do matrimônio. Não obstante o erro acima 

descrito no nome da genitora na certidão de nascimento do requerente, 

todos os seus documentos foram redigidos constando o seu nome 

completo Juscelino Arlindo de Campos Bruno e da sua genitora Jacy 

Adelaide de Campos Bruno (Carteira de Identidade, Título de Eleitor, 

Cadastro de Pessoa Física, PIS, Certidão de Nascimento dos filhos). 

Ocorre que ao solicitar a segunda via da certidão de nascimento, o 

Cartório de Notas, Registro Civil e Paz de Acorizal/MT, constou o nome do 

requerente como Juscelino Arlindo de Campos, omitindo o sobrenome 

paterno “Bruno” e o da sua genitora como Jacy de Campos Bruno, 

subtraindo o nome “Adelaide”. As discrepâncias acima informadas 

causam prejuízos ao requerente em situações como realização de 

cadastros, emissão de passaporte, obtenção de vistos, dentre outros". 

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se 

pelo acolhimento do pedido (Id. nº 14041450). Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. DECIDO. Ab initio, para fins de aplicação do art. 

12, § 2º, inciso IX, do Código de Processo Civil, reconheço a urgência no 

julgamento da presente causa, eis que versa sobre direito à identidade 

pessoal do ser humano (direito da personalidade), não podendo aguardar 

indefinidamente a sua solução, sob pena de malferir direito fundamental 

consagrado pela Magna Carta de 1988. Pois bem. É cediço que os 

registros civis são disciplinados pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 

1973, que trata do procedimento judicial para as retificações, 

restaurações e suprimentos dos assentamentos no Registro Civil, donde 

se conclui que as certidões referentes aos registros das pessoas gozam 

de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, podem ser 

desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em contrário. A 

respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, na obra 

Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 
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aos autos, este Juízo está convencido da procedência dos pedidos. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 109 da Lei n.º 6.015/73 e no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, determinando a retificação no assento de nascimento do 

autor, no sentido de alterar o seu nome e o de sua genitora para constar 

como “JUSCELINO ARLINDO DE CAMPOS BRUNO” (requerente) e “JACY 

ADELAIDE DE CAMPOS BRUNO” (genitora do requerente). EXPEÇA-SE o 

respectivo mandado de retificação ao Cartório de Registro Civil 

competente, com as formalidades legais. Sem custas e honorários. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá/MT, 09 de Novembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024870-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024870-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIA DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Marcia 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 14676814). Todavia, consoante certificado constante no movimento 

Id nº 16047363, 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 

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, 09 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036970-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036970-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Indenização Seguritária Por Invalidez Permanente ajuizada por Sebatião 

Ediberto de Almeida em face de Bradesco Vida e Previdência S.A. A parte 
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autora foi devidamente intimada para aditar a petição inicial, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, 

§2º do Código de Processo Civil (Id. nº 13130303). Todavia, consoante 

movimento Id. nº 15478776, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. 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. 

303, §2º 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. 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, 

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. 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. Cuiabá, 09 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024680-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(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 1024680-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

ALEXSANDRO COLETTE FERREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por Alexsandro Colette Ferreira de Souza 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 

14600967). Todavia, consoante certificado constante no movimento Id nº 

16078679, 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 
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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, 09 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020729-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANE AZEVEDO DO NASCIMENTO (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 1020729-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: STEFANE 

AZEVEDO DO NASCIMENTO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT proposta por Stefane Azevedo do Nascimento 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 14143426). Todavia, consoante certificado constante no movimento 

Id nº 16079046, 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 

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, 09 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020208-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO NASCIMENTO 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
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CUIABÁ AUTOS Nº 1020208-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DYEGO 

NASCIMENTO SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT proposta por Dyego Nascimento 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 

14138787). Por meio da petição acostada no movimento Id nº 15135098, a 

parte autora apresentou aviso de sinistro com resposta da seguradora 

requerida. 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 15135129, 

o referido documento aponta a necessidade de complementação da 

documentação apresentada. Com efeito, ao analisar o documento 

constata-se a seguinte mensagem: “Assunto: EXIGÊNCIA DOCUMENTAL”. 

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, 09 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020906-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA JAQUELINE AYALA (AUTOR(A))

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. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020906-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROMILDA 

JAQUELINE AYALA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT proposta por Romilda Jaqueline 

Ayala em desfavor de Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro 

DPVAT Ltda. 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 14189997). Por meio da 

petição acostada no movimento Id nº 14333279, a parte autora apresentou 

resposta da seguradora requerida. 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 resposta da seguradora requerida constante no Id. nº 

14333286, o referido documento não demostra quais foram os 

documentos remetidos, nem se há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. 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. 
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Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 09 de Novembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015372-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 1015372-36.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GONCALINA 

BEZERRA DE SOUZA 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 

GONÇALINA BEZERRA DE SOUZA GOMES, em desfavor de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que em 17.07.2017, 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. 13502322- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

15110221- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 15110221- Pág. 4/5). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

15434722- Pág. 1/22). 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. 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 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 

tornozelo direito. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 13495616- Pág. 1/2), 

boletim de atendimento médico (id. 13495616- Pág. 1), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 15110221- Pág. 4/5), 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 (tornozelo direito), de média repercussão, avaliada em 25% de 

25% de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO 

TORNOZELO 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 25% (C) = R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Portanto, a Requerente faz jus à quantia total de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três 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$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três 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 (17.07.2017), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 08 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022663-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK ANDERSON DE CAMPOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 1022663-58.2016.8.11.0041 AUTOR(A): PATRICK 

ANDERSON DE CAMPOS DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por PATRICK ANDERSON DE CAMPOS DIAS, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 10.12.2015, 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. 4445273- Pág. 1). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 10490421- Pág. 1). Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 10490421- Pág. 3/4). A requerida 

ofereceu peça contestatória (id. 10696423- 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 

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. 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 

no membro inferior direito e estrutura crânio facial. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (id. 4369438- Pág. 1/2) boletim de atendimento médico (id. 

4369410- Pág. 3/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 10490421- 

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 75% de 70%, e da estrutura crânio faicial 

avaliada em 100% de 10% 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: 75%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). MEMBRO ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais). Portanto, a Requerente faz jus à quantia total 

de R$ 8.437,50 ( oito mil, quatrocentos e trinta 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 R$ R$ 8.437,50 ( oito mil, quatrocentos 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 (10.12.2015), 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, 08 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010534-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAILTON JOSE SOUSA DA SILVA (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)

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 1010534-50.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DEJAILTON 

JOSE SOUSA DA SILVA 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 

DEJAILTON JOSE SOUSA DA SILVA, em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 10.02.2018, 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. 12886409- 

Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 14411513- Pág. 1). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 14411513- 

Pág. 3/4). 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. 15528351- 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 
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punho. O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 12823654- Pág. 1), 

documento médico (id. 12823654- Pág. 1/10), bem como pela pericia 

médica judicial (id. 14411513- 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]. In casu, a perícia médica concluiu 

que o acidente causou ao requerente, invalidez permanente parcial do 

membro punho, avaliado em 25% de 75%, 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: 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 cinco centavos). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

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$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte 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 (10.02.2018), 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, 08 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010944-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SIRLENE CONCEICAO DE SOUZA (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 1010944-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KATIA 

SIRLENE CONCEICAO DE SOUZA 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 KATIA SIRLENE CONCEIÇÃO DE SOUZA, em desfavor de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 03.08.2015 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. 12908196- Pág. 1/2). A audiência de conciliação foi 

infrutífera (id. 14414101- Pág. 1) Foi realizada avaliação médica para fins 

de conciliação (id. 14414101- 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. 15527741- 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 e esquerdo. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio de boletim de ocorrência (id. 

12890634- Pág. 1), documento médico (id. 12890818- Pág. 1/10), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 14414101- 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]. In casu, a perícia 

médica concluiu que o acidente causou ao requerente, invalidez 

permanente parcial no membro inferior direito avaliado em 70% de 50% e 

do membro inferior esquerdo avaliado em 70% de 25% de modo que, nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). MEMBRO 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: 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, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 7.087,50 ( sete mil 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 
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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$ 7.087,50 ( sete mil 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 (03.08.2015), 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, 08 de 

Novembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014007-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VALLES LANGE VIDAL (REQUERENTE)

CLEDER VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014007-78.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

CLEDER VIDAL, MARIANA VALLES LANGE VIDAL REQUERIDO: SPE 

DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS que CLEDER VIDAL e MARIANA VALLES 

LANGE VIDAL movem em desfavor de SPE DUQUE DE CAXIAS 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA, por meio da qual pretendem a 

devolução do valor pago e indenização por danos morais e materiais em 

razão do atraso na entrega do imóvel. Requereram antecipação da tutela 

para que os valores pagos fossem depositados em juízo, o que foi 

deferido na decisão de id. 10993521. Irresignado, o demandado interpôs 

Agravo de Instrumento (nº 1001410-69.2018.8.11.0000), no qual foi 

concedido efeito suspensivo (id. 12214294) e, no mérito, negou 

provimento ao recurso para manter a decisão agravada (id. 14216978). 

Destarte, considerando que foi negado provimento ao Agravo De 

Instrumento n° 1001410-69.2018.8.11.0000, DETERMINO a intimação da 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue depósito judicial 

do montante investido pelos autores decorrente do contrato discutido 

nessa demanda, em cumprimento ao decisório de id. 10993521. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003207-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR(A))

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003207-54.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALBINO 

RAMOS, SAMIR DARTANHAN RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. 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, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, Julgo Extinto o 

processo. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013427-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZETE MARCIA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013427-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

EDILZETE MARCIA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora comparece por meio do 

petitório 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 apresentou defesa. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005458-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005458-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINO RAMOS RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 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, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante 

do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil e, Julgo Extinto o processo. Custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado 

pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as 

formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo 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
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Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1021185-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT0015390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA COSTA (RÉU)

MANDERSON BECKER (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo 

de 05 dias. Cuiabá - MT, 09/11/2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014007-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VALLES LANGE VIDAL (REQUERENTE)

CLEDER VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014007-78.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

CLEDER VIDAL, MARIANA VALLES LANGE VIDAL REQUERIDO: SPE 

DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS que CLEDER VIDAL e MARIANA VALLES 

LANGE VIDAL movem em desfavor de SPE DUQUE DE CAXIAS 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA, por meio da qual pretendem a 

devolução do valor pago e indenização por danos morais e materiais em 

razão do atraso na entrega do imóvel. Requereram antecipação da tutela 

para que os valores pagos fossem depositados em juízo, o que foi 

deferido na decisão de id. 10993521. Irresignado, o demandado interpôs 

Agravo de Instrumento (nº 1001410-69.2018.8.11.0000), no qual foi 

concedido efeito suspensivo (id. 12214294) e, no mérito, negou 

provimento ao recurso para manter a decisão agravada (id. 14216978). 

Destarte, considerando que foi negado provimento ao Agravo De 

Instrumento n° 1001410-69.2018.8.11.0000, DETERMINO a intimação da 

requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue depósito judicial 

do montante investido pelos autores decorrente do contrato discutido 

nessa demanda, em cumprimento ao decisório de id. 10993521. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008855-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO LYON RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT0008067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOUZA REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para manifestar sobre o peticionado pela parte 

executada, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 09/11/2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001902-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEA NUNES ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar o endereço atual 

do Requerido, visando possibilitar a expedição do Mandado de intimação. 

Cuiabá, 09/11/2018. MARTA BARRETO HIDALGO ANALISTA JUDICIÁRIO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 889445 Nr: 22866-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO APARECIDO RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157928 Nr: 35039-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE HERREIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 705669 Nr: 40224-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - MAQFER-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1286256 Nr: 3650-22.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PAPITO AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DAMAS DA SILVA CARDOSO, 

MARIANA MALAGUETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte exequente / autora para 

manifestar sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038678-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARACY HENRIQUETA DE LIMA BRITO CONSTANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038678-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARACY HENRIQUETA DE LIMA BRITO CONSTANTINO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars, 

proposta por MARACY HENRIQUETA DE LIMA BRITO CONSTATINO, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

ambos já qualificados nos autos. A autora narra que no mês de Maio de 

2017, a requerida veio a lançar um débito na sua unidade consumidora no 

montante de R$ 2.274,46 (dois mil duzentos de setenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos). Aduz que, procurou a requerente a fim de 

obter informações sobre o débito, assim sendo, foi informada que o débito 

em questão poderia ser pago em parcelamento com juros. Alega que não 

possui condições de arcar com o valor do débito, pois é a única 

assalariada em casa, onde mora com seu esposo e o filho do casal, visto 

que o marido está desempregado. Sustenta que foi vítima de algum 

equívoco no sistema da empresa, pois desconhece tal valor, sendo esse 

muito superior à média recebida todos os meses. Em sede de antecipação 

de tutela requer exclusão do nome da requerente do banco de dados do 

SCC CHECK, que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica em razão do débito reclamado, que seja determinado a 

taxa média a ser depositado pela autora. Com a inicial juntou documentos. 

É o Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais com Pedido 

de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars, proposta por MARACY 

HENRIQUETA DE LIMA BRITO CONSTATINO, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, devidamente 

qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. 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 as 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. 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. Sobre a matéria a 

jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO MONTANTE COBRADO. 

TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Para o 

deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão presentes os 

seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, 

a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Estando o débito sub judice, não 

deve ser suspenso o fornecimento de energia elétrica. Caso concreto em 

que se verifica a presença dos requisitos legais, devendo ser deferida a 

antecipação de tutela de abstenção do corte de energia elétrica, bem 

como de suspensão da exigibilidade do débito, tendo em vista que este 

está em discussão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70059358689, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014). 

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. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados, sendo um deles o 

HISTÓRICO DE CONTAS, juntos são capazes de embasar o 

convencimento da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”), posto que, a fatura questionada esta com o 

consumo superior à média do demandante. A demonstração do perigo de 

dano reside na relevância do bem tutelado por ser um serviço 

indispensável para melhor qualidade de vida dos seres humanos. 

Ademais, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 

300 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela para que a requerida se 

abstenha de efetuar corte no fornecimento de energia da requerente em 

razão do débito em questão, bem como, retirar o nome da requerente do 

banco de dados da SCC CHECK. Fica condicionada a MANUTENÇÃO da 

medida ao depósito judicial do valor que a autora reputa ser devido na 

fatura do mês de maio de 2017, com base em sua média de consumo real. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 19/02/2019 

às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 
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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 Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034179-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034179-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. Vieram os autos conclusos para a análise dos petitórios de Ids. 

16082145 e 16333865. Por meio do movimento de ID. 16082145 

comparece a autora cumprindo com a determinação do decisório de ID. 

15810981 a fim de comprovar sua hipossuficiência econômica. Diante das 

alegações e documentação acostada aos autos, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Ao petitório e documentos de IDs. 16333865 a 

16333870, a requerente pleiteia pela continuidade de seu tratamento, uma 

vez que a mesma é acometida por câncer, após o procedimento cirúrgico 

determinado por este juízo foi indicado pelo seu médico especialista 

sessões de radioterapia, as quais foram negadas pela requerida. A 

requerida foi devidamente citada. Pugnando em sede de tutela de urgência 

incidental pela determinação de que a reclamada autorize o procedimento 

de radioterapia imediatamente. Insta consignar que o aditamento poderá 

ocorrer livremente a critério do Autor até a citação. Porém, sendo posterior 

a citação, o Autor poderá aditar a inicial até o saneamento do processo e 

desde que haja a concordância do Réu. O aditamento está previsto no 

artigo 329 do Novo CPC: Art. 329. O autor poderá: I – até a citação, aditar 

ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento do réu; II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar 

o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o 

contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova 

suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à 

reconvenção e à respectiva causa de pedir". Posto isto, DETERMINO a 

intimação da parte requerida para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias acerca do pedido de aditamento a inicial formulado pela 

autora. Após, volvam me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 08/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1038916-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO OLAVARRIA E SILVA OAB - MT21275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WCUIABA BAR LTDA (RÉU)

MATHEUS SCHEFFER DAL PONT (RÉU)

LUCAS SCHEFFER DAL PONT (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038916-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO AUGUSTO CARVALHO RÉU: WCUIABA BAR LTDA, LUCAS 

SCHEFFER DAL PONT, MATHEUS SCHEFFER DAL PONT Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor 

possui veículo próprio. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa 

Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações OBI4863 MT VW/SAVEIRO 1.6 CS 2013 2013 

FERNANDO AUGUSTO CARVALHO Não ui-button Ademais, o demandante 

sequer juntou 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) Ademais, o requerente colacionou aos autos Demonstrativo 

de Cálculo de Folha – Ficha Financeira (ID 16393235) a fim de comprovar 

sua renda, renda essa que é consideravelmente superior ao da média 

nacional. Assim, os rendimentos são suficientes para arcar com as custas 

processuais. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITA–DECLARAÇÃO DE 

POBREZA E OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 
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que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade. (SEGUNDACÂMARACÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

DESEMBARGADOR RELATOR: DR MARCIO APARECIDO GUEDES – 

16/12/2016). Destaquei. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1038954-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BARBOSA NESRALA SEBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DANILO ALVES BESSA (RÉU)

ANDRE FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038954-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOURDES BARBOSA NESRALA SEBA RÉU: ANDRE FERREIRA DA SILVA, 

ROBSON DANILO ALVES BESSA Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita . O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui 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 

QBQ5840 MT I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH 2017 2018 LOURDES 

BARBOSA NESRALA SEBA Sim ui-button ui-button QBV6187 MT VW/FOX 

CL SBV 2017 2018 LOURDES BARBOSA NESRALA SEBA Sim ui-button 

ui-button Ademais, os demandantes sequer juntaram a declaração de 

hipossuficiência, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, 

bem como não colacionaram nos autos documentos que corroborem com 

a alegada hipossuficiência, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Assim, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do 

tema, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037770-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGACAMPOS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA (RÉU)

CAMPOSFLEX FIOS E CABOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037770-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME RÉU: 

MEGACAMPOS FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA, CAMPOSFLEX FIOS E 

CABOS EIRELI - EPP Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem 

o devido recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012645-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERECINA LUZIA DE REZENDE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012645-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERECINA LUZIA DE REZENDE MORAES RÉU: DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 

Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual em Decorrência de Vicio 

no Produto com Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por ERECINA LUZIA DE REZENDE MORAES em face de 

DOMANI VEÍCULOS FIAT CUIABÁ e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA, ambos qualificados nos autos. A parte autora alega que, 

em 27 de maio de 2017, veio a adquirir um automóvel, sendo ele um 
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FIAT/MOBILE DRIVE GSR 1.0 FLEX 05, ano 2017/2018 com a placa 

QCP-3015, junto à concessionaria. Aduz que uma parte do valor referente 

ao automóvel seria pago da seguinte maneira, uma entrada no valor de R$ 

15.824,00 (quinze mil oitocentos e vinte e quatro reais), restando assim um 

saldo remanescente no valor de 38.887,95 (trinta e oito mil oitocentos e 

oitenta e sete reais e nove e quinta centavos) que seria pago em 60 

parcelas no valor de 1.022,76 (um mil vinte e dois reais e setenta e seis 

centavos) cada. Sustenta que no dia 06/07/2017, se diligenciou a 

reclamada DOMANI, onde informou que o veículo havia apresentado vício, 

sendo ele um vazamento de óleo, na qual gerou a ordem de serviço n° 

153317, sendo assim resolvido o vicio na mesma data. Menciona ainda, 

que no mês seguinte, precisou retornar a DOMANI relatando a eles um 

vazamento de óleo do motor por baixo. Oportunidade na qual foi realizado 

o serviço, gerando o O.S n° 509065. Assevera que retornou a reclamada 

mais uma vez, pois o veiculo apresentava outro vicio, gerando assim o 

O.S n° 511198. Explana que buscou o PROCON/MT, gerando F.A n° 

51.001.001.17-0033092 com o objetivo de trocar o veiculo, o que se 

restou infrutífero. Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência; 

a) remoção do veículo defeituoso e posterior lacre para resguardar as 

eventuais provas periciais; b) disponibilização de veículo reserva para 

locomoção, visto que se trata de uma pessoa idosa; c) sustação do 

financiamento até o termino do processo ou acordo entre as partes; Com a 

inicial juntou documentos. Por meio do decisório de ID. 15223732 foi 

indeferida a assistência judiciaria gratuita, sendo determinada a intimação 

da parte autora para que procedesse com o devido recolhimento das 

custas judiciarias. Comparece o requerente por meio do petitório de ID. 

15753984 pleiteando pelo parcelamento das custas iniciais do processo. É 

o relatório Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual em Decorrência de Vicio no Produto com Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ERECINA LUZIA DE 

REZENDE MORAES em face de DOMANI VEÍCULOS FIAT CUIABÁ e FCA 

FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, ambos qualificados nos 

autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve 

os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido, que estabelece as regras regentes da relação. Portanto, 

aplicável às normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente 

aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

geram limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Posto isso, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Adiante, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora, a qual trouxe ao feito 

documentos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, tais 

como Contrato de Aquisição do Veiculo e Outras Avenças (ID 13141844), 

restando comprovada a relação contratual entre as partes. Consta nos 

autos ainda histórico de Pagamentos (ID. 13141856 à ID. 13141963). E 

demonstrações de defeitos no automóvel por meio das Ordens de 

Serviços (ID. 153317, ID. 508632, ID. 509065, ID. 511198). Por fim, o § 2º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na presente hipótese, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a retomada da cobrança 

das eventuais taxas condominiais que forem consideradas regularmente 

devidas. O carro reserva deverá ser concedido, visto que o veículo objeto 

da ação, apresenta riscos e limitações, e consequentemente dificultando a 

mobilidade da autora. Em relação ao pedido em questão acolho a 

jurisprudência do TJ/MT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - 

SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR SIMILAR NOVO - EXAURIMENTO DA 

MEDIDA BUSCADA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO 

(ART. 273, §2º, DO CPC) - NECESSIDADE DE FORNECER CARRO 

RESERVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Indefere-se o pedido de 

tutela antecipada para substituição de veículo por outro similar e 

zero-quilômetro quando implicar no exaurimento da medida buscada em 

juízo e houver perigo de irreversibilidade da concessão prévia (art. 273, 

§2º, do CPC). No entanto, deve ser fornecido carro reserva com as 

mesmas características e condições de uso, até que se defina a extensão 

do vício. (AI 152420/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, 

Publicado no DJE 21/01/2016) Em relação ao pedido de sustação do 

financiamento; não há o que se falar em sustação dos pagamentos, pois, 

o banco financiador não dispõe de culpa em relação aos vícios 

apresentados pelo automóvel, devendo assim, continuar recebendo as 

parcelas acertadas no ato do financiamento. Posto isso, com base no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido 

de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a parte 

requerida: a) recolha o veículo defeituoso em sua concessionaria, 

mediante recibo, para que aguarde eventuais pericias a serem realizadas, 

mediante conservação do bem; b) em seguida, disponibilize veículo 

reserva similar para a autora, no prazo de 05 (cinco) dias; Com base nos 

art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o pedido de 

parcelamento das custas processuais em até seis prestações. INTIME-SE 

a parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 15 dias, 

recolher a primeira parcela das 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. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 04/02/2019 às 10h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032233-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEINE DE OLIVEIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA TOMIE MATSUI FREITAS OAB - MT21565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032233-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARLEINE DE OLIVEIRA FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Trata-se de ação Declaratória de Débito 

c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais, 

proposta por MARLEINE DE OLIVEIRA FREITAS em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., devidamente qualificados nos autos. 

A parte autora narra que no ano de 2010 fez um empréstimo junto à 

requerida, no valor de R$ 2.472,31 (dois mil quatrocentos e setenta e dois 

reais e trinta e um centavos), parcelado em 60 vezes de R$ 75,01 (setenta 

e cinco reais e um centavo). Sustenta que, estranhando que o desconto 

do empréstimo nunca terminava , entrou em contato com a ré para saber 

quando acabava o empréstimo, sendo surpreendida com a informação de 

que só terminaria no ano de 2019. Assevera que ao reclamar com a 

atendente, dizendo que não fez um empréstimo tão longo, foi informada 

que o empréstimo tinha sido feito no ano de 2014. Elucida que, pensando 

que se tratava de um erro que poderia ser averiguado, procurou o INSS 

para obter informação sobre os valores divergentes, lá recebeu o HISCNS, 

onde apareceu um empréstimo, feito no Banco Bradesco financiamentos 

em 06/2014 no mesmo valor e número de parcelas do empréstimo feito no 

ano de 2010. Salienta que ficou preocupada uma vez que não fez o 

referido empréstimo, não assinou contrato para sua obtenção, bem como 

não recebeu nesta data algum valor que correspondesse ao empréstimo. 

Alega que para seu espanto, o empréstimo o qual realmente fez no ano de 

2010 foi excluído no mês 07/2014, antes do período final que se daria em 

07/10/2015 e um mês antes de começar os descontos do suposto novo 

empréstimo. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. 

Conforme consignado cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência De 

Debito com Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais, 

proposta por MARLEINE DE OLIVEIRA FREITAS, em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, devidamente qualificados nos autos. 

Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso não se encontram configurados, visto que mesmo ter juntado o 

contrato supostamente fraudado (ID. 15562505), a requerente juntou 

apenas um extrato bancário (15562500) retirado no dia 14/12/2017, 

referente aos meses de novembro e dezembro. Analisando o contrato 

juntado, percebe-se que consta a data de 03/07/2014 como data em que 

foi realizado o empréstimo. Faz-se necessário um extrato referente ao 

mesmo mês em que foi realizado o empréstimo. Em relação ao pedido de 

tutela, acolho a seguinte jurisprudência; AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C TUTELA 

ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 

300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO - A Agravante deveria ter trazido aos autos elementos que 

evidenciassem a probabilidade do seu direito invocado e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Ocorre, contudo, que a mesma 

não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar em sede de 

cognição sumária suas alegações, motivo pelo qual a tutela requerida 

efetivamente não deve ser deferida neste momento processual. - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 

20869046220188260000 SP 2086904-62.2018.8.26.0000, Relator: Eduardo 

Siqueira, Data de Julgamento: 19/07/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 19/07/2018). Nesta esteira, os fatos narrados na 

inicial junto aos parcos documentos apresentados não são capazes de 

embasar o convencimento da probabilidade do direito (tradicionalmente 

conhecida como “fumus boni iuris”). Com essas considerações, INDEFIRO 

a antecipação de tutela. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/02/2019 às 11h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 01. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025028-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025028-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO CESAR DA SILVA NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado por JULIO CESAR DA SILVA NASCIMENTO em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando o 

feito, verifica-se que não houve a intimação da parte devedora, para 

cumprimento espontâneo do julgado. Destarte, transitado em julgado a 

decisão, determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 

513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034277-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034277-26.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RUBENS MARQUES DA SILVA JUNIOR EXECUTADO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença formulado por RUBENS MARQUES DA 

SILVA JUNIOR em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Analisando o feito, verifica-se que não houve a 

intimação da parte devedora, para cumprimento espontâneo do julgado. 

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 
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sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038923-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ROSAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038923-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSANE ROSAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita . O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

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. Vale ressaltar que a 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, tais como 

declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Assim, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora. 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) Em análise da exordial extrai-se que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95, uma vez que 

a pretensão não demanda perícia. 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. Os JECs têm plenas 

condições de solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a 

situação em questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado 

pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma 

espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. 

‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o 

processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na 

medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou 

determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha se 

consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum 

ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um 

sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de 

assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria 

típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROCESSO 

COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. O 

processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da 

solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição predominante 

corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o desvirtua, 

entre elas a questão da qual trata o atual agravo de instrumento. O 

processo comum é dispendioso, e vige a regra da antecipação das 

despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. 

A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde o 

processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à 

disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores exemplos de 

cidadania que o País conhece, em condições de resolver com celeridade, 

segurança e sem despesas a situação do caso, o uso do processo 

comum, em assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma 

espécie velada de manipulação da jurisdição. Caracteriza-se, assim, 

fundada razão para o indeferimento do benefício, sem prejuízo do envio da 

causa ao Juizado Especial Cível.” (TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 

0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. Vale ainda ressaltar que, o 

acesso da demandante a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Por fim, em que pese o pedido de tutela de urgência, nota-se que 

é incontroverso o débito, e a parte embora mencione a intensão de 

renegociar, sequer indica em quantas parcelas demanda a pretensão. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita por não atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Intime-se a parte autora, para recolher as custas 

processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034179-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034179-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GORETTE BORELLI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 101 de 451



DE ASSIS SAMPAIO (Id. 16425899), argumentando que o decisório de ID. 

16333859 incorreu em obscuridade/omissão no que tange ao pedido de 

Tutela de Urgência Incidental, uma vez que não se trata de aditamento, 

mas sim de continuidade do tratamento, tendo em vista que em sua petição 

inicial já havia sido requerido pela demandante a realização do 

procedimento cirúrgico, além de todo o tratamento pós-cirúrgico o qual 

fosse necessário. Inicialmente 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 decisão 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. Do cotejo das alegações do 

Embargante, nota-se que os aclaratórios merecem prosperar, pois o ponto 

indicado como obscuro acerca do pedido de tutela de urgência incidental, 

merecem o necessário exame. Dessa forma, ACOLHO os embargos 

declaratórios, para sanar a obscuridade constante no decisório de ID. 

16425899 , nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No 

mais, mantenho a decisão como lançada. · DA TUTELA DE URGÊNCIA 

INCIDENTAL Comparece a requerente por meio do petitório de ID. 

16333865 pleiteando pelo deferimento de Tutela de Urgência em caráter 

incidental, para que se dê continuidade ao seu tratamento. Aduz que por 

força da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos, foi 

submetida a procedimento cirúrgico na data de 11/10/2018. Sustenta que 

para a continuidade de seu tratamento, o ortopedista responsável pela 

cirurgia solicitou à autora que consultasse um radiologista para que 

pudesse ser submetida a sessões de radioterapia, a fim de se evitar a 

evolução do câncer. Explana que em 29/10/2018 foi requerido pelo médico 

radiologista Dr. Otavio Henrique Rondon Vieira, que a demandante fosse 

submetida ao referido tratamento, passando inicialmente por 30 (trinta) 

sessões de radioterapia. Assevera que no dia 31/10/2018 tomou 

conhecimento da primeira negativa da requerida, posto isto, o médico 

responsável pelo pedido Dr. Otavio fez nova solicitação a qual também foi 

negada. Ante o exposto, requer a concessão de tutela de urgência 

incidental pela determinação de que a requerida autorize o procedimento 

de radioterapia. É o relatório. Decido. É ditado pelo artigo 294 do CPC, 

Parágrafo Único o instituto da tutela provisória a qual pode ser requerida 

em caráter antecedente ou incidental, in verbis: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” Sobre o instituto da 

tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

de urgência, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da tutela 

provisória é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como 

a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. In casu a autora colacionou aos autos Relatórios Médicos (Ids. 

16333867 e 16333869) demonstrando que o tratamento de radioterapia foi 

solicitado por médico especialista, além disso, trouxe aos autos 

comprovação da negativa da ré por meio dos IDS. 16333868 a 16333870. 

Da análise das negativas enviadas pela requerida afere-se que foram sob 

a alegação de que o procedimento estaria previsto para tumores da região 

da cabeça e pescoço, tendo para a patologia a qual a requerente é 

acometida, parecer desfavorável. Sabe-se que é o entendimento da 

jurisprudência pátria que a opção de tratamento compete exclusivamente 

ao médico responsável pelo paciente e não à seguradora, uma vez que o 

direito a vida e a saúde é constitucionalmente protegido e na ponderação 

de valores tem prioridade sobre os demais. Acerca de casos análogos, 

colho a jurisprudência desta corte: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - 

PLANO DE SAÚDE – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO E OPERADORA DE 

PLANO DE SAÚDE – RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULA ‘IMRT’ - 

NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – RECUSA INDEVIDA – COBERTURA 

DETERMINADA - AUSÊNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA DOS OPERADORES 

DO PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 

DANOS MORAIS ADVINDOS – DEVER DE INDENIZAR – CARACTERIZADO 

- DANOS MORAIS "IN RE IPSA" – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORADO 

PARA R$ 10.000,00 – ASSEGURA O CARÁTER REPRESSIVO E 

PEDAGÓGICO – APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.1. No caso, ao 

autor integrante da parte autora foi-lhe prescrito pelo médico, o tratamento 

com Radioterapia de Intensidade Modulada de Feixe (IMRT), cuja cobertura 

foi negada pelas requeridas, enquanto administradora e operadora do 

plano de saúde, respectivamente. 2. Entretanto, ainda que inaplicáveis as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, 

enquanto o plano de saúde é gerido por entidade de autogestão, devem 

ser observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé 

contratual. Observando-se que, nos contratos de adesão, deve ser 

adotada a interpretação mais favorável ao aderente, quando verificadas 

cláusulas ambíguas ou contraditórias. Inteligência dos arts. 421, 422 e 

423, do Código Civil. 3. De outro lado, os planos de saúde apenas podem 

estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo 

limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que 

pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, 

deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito 

contratual, mesmo não estando o referido tratamento previsto nas 

hipóteses de exclusão do art. 10, da Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre 

os planos e seguros privados de assistência à saúde; consequentemente, 

as requeridas devem arcar com o tratamento indicado ao paciente que 

integra a parte demandante. 4. Assim, diante da indevida resistência de 

ambas as partes apelantes em viabilizar o cumprimento do contrato de 

plano de saúde, evidencia o dever de indenizar a parte demandante, 

integrada pelo beneficiário do plano de saúde por danos morais, tanto mais 

porque a abusiva renitência tem o condão de aumentar a dor, o sofrimento 

e angústia de alguém que já vem abalado intimamente por doença tão 

grave e devastadora. 5. Quantum indenizatório minorado para R$ 

10.000,00, que se mostra adequado à peculiaridade do caso e assegura 

seja observado o caráter repressivo-pedagógico da medida, não 

ensejando o enriquecimento sem causa da parte. (Ap 32499/2018, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) No mais, 

o perigo de dano perfaz no fato de que conforme Relatório Médico de ID. 

16333869 as sessões de radioterapia tem como objetivo o aumento do 

controle local, bem como possibilitar a preservação do órgão. Feitas essas 

considerações, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL 

para DETERMINAR que a requerida autorize/custeie o procedimento de 

radioterapia conforme solicitado pelo médico especialista, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, bem como todo tratamento necessário até sua 

completa recuperação, sob pena de multa. Diante o caráter excepcional de 

urgência da medida, DETERMINO que seja expedido mandado de intimação 

a ser cumprido em Plantão Judiciário pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de Novembro de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038350-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - SP63477-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038350-07.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE DOS SANTOS NETO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Danos Morais e Pedido de Tutela de Evidência, 
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proposta por JOSÉ DOS SANTOS NETO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados nos 

autos. A parte autora narra que a ré atendendo a diversos pedidos de 

produtores rurais, construiu-lhes redes de energia elétrica. Sustenta que, 

todas as despesas foram reembolsadas á parte ré, por produtores rurais, 

essa seria a única forma para que fossem atendidos. Assevera que com 

base na lei, no PROJETO LUZ PARA TODOS e o principio que veda o 

enriquecimento sem causa, que todos os valores despendidos pelo 

consumidor ser-lhes-iam depois reembolsados dentro de no máximo 5 

(cinco) anos com os devidos juros e correções monetárias pela parte ré 

aos produtores rurais. Elucida que, apesar da ré ter efetivado a 

construção, a mesma não produziu documentos entre ela e os produtores, 

acredita-se que foi por desorganização ou até mesmo por má-fé. Salienta 

que, com o decorrer do tempo, a ré começou a vê a restituição, não como 

um dever legal, mas sim como uma espécie de esmola aos produtores 

rurais. Pugna em sede de tutela de evidência a determinação por meio de 

liminar. Com a inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Conforme 

consignada, Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Evidência, proposta por JOSÉ DOS SANTOS NETO em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sobre o 

instituto da tutela de evidência, Fredie Didier Jr. leciona que é necessária a 

demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, 

tornando o direito evidente, o que se presume nas hipóteses do art. 311, 

CPC. Nesse interim, o art. 311 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da medida, vejamos: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - 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; IV - 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. Assim, o deferimento da tutela de 

evidência independe da demonstração de perigo, sendo necessário 

apenas o preenchimento dos pressupostos exigidos no códex. No caso 

em apreço, depreende-se dos autos que o requerente fundamentou o 

pedido no inciso I do art. 311, CPC, no entanto tal pedido não deve 

prosperar, ante o não preenchimento dos requisitos para a concessão da 

tutela vindicada. Consoante entendimento doutrinário, o inciso I do mesmo 

artigo, garante a concessão da tutela de evidência quando as alegações 

de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, 

portanto, será admitida mediante o preenchimento de dois pressupostos – 

existência de prova das alegações de fato, que deve ser documental ou 

documentada bem como de fato gerador do direito e a probabilidade de 

acolhimento da pretensão processual, ou seja, fundamentação em tese 

jurídica já firmada em precedente obrigatório, tais requisitos não estão 

configurados, uma vez que a preposição “e” indica a somatória dos 

pressupostos exigidos. Em caso análogo, colho a jurisprudência do TJ-MT: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO A CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – 

SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURA – REQUISITOS AUSENTES – 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de evidência independe da 

demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo. O seu 

deferimento exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 

do CPC/2015. A concessão liminar da tutela de evidência somente pode 

ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo legal. 

No caso concreto, não foram preenchidos os requisitos para o 

deferimento da tutela de evidência. (AI 121689/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)destaquei. Portanto, analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

INDEFIRO a concessão da tutela de evidência por não estarem presentes 

os quesitos necessários ao deferimento da medida. No que tange ao 

pedido para caracterização de tutela de urgência, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Visto isso, no presente caso tem-se que a demandada é 

empresa de grande porte, não restando demonstrada sua possível 

insolvência, nem evidenciado risco ao resultado útil do processo ou perigo 

de dano, pois a mesma possui patrimônio suficiente à quitação de eventual 

condenação que possa vir a sofrer. Com base no exposto, INDEFIRO o 

pedido para caracterização da tutela de urgência. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

25/02/2019 às 09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Sentença
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RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZZIERO & GAZZIERO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037816-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU: 

GAZZIERO & GAZZIERO LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Despejo por Denúncia Vazia com Pedido de Tutela de Urgência, proposta 

por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA em 

face de GAZZIERO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em consulta ao Sistema PJe é 

possível se aferir que foram propostas 02 (duas) demandas idênticas 

perante a este mesmo juízo, sendo a presente e o feito de nº 

1037813-11.2018.811.0041. Sendo assim, necessário se faz consignar a 

Litispendência entre as demandas. Acerca de litispendência regula o Art. 

337, §1º e §3º do CPC: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. (...) § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Feitas essas 

considerações, RECONHEÇO de oficio a Litispendência entre os autos de 

nº 1037816-63.2018.811.0041 e 1037813-11.2018.811.0041. Ademais, 

JULGO EXTINTO sem resolução do mérito os presentes autos em virtude 

da duplicidade das ações e uma vez que a demanda de nº 

1037813-11.2018.811.0041 foi protocolizada anteriormente, com fulcro no 

Art. 485, V, CPC. Custas já antecipadas. Sem honorários. P.R.I. Transitado 

em julgado, arquive-se os autos, observando-se as formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033155-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte autora comparece 

por meio do petitório de Id: 16031801 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 o requerido 

não foi citado. 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, 

08/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZZIERO & GAZZIERO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037816-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU: 

GAZZIERO & GAZZIERO LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Despejo por Denúncia Vazia com Pedido de Tutela de Urgência, proposta 

por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA em 

face de GAZZIERO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em consulta ao Sistema PJe é 

possível se aferir que foram propostas 02 (duas) demandas idênticas 

perante a este mesmo juízo, sendo a presente e o feito de nº 

1037813-11.2018.811.0041. Sendo assim, necessário se faz consignar a 

Litispendência entre as demandas. Acerca de litispendência regula o Art. 

337, §1º e §3º do CPC: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. (...) § 3o Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. Feitas essas 

considerações, RECONHEÇO de oficio a Litispendência entre os autos de 

nº 1037816-63.2018.811.0041 e 1037813-11.2018.811.0041. Ademais, 

JULGO EXTINTO sem resolução do mérito os presentes autos em virtude 

da duplicidade das ações e uma vez que a demanda de nº 

1037813-11.2018.811.0041 foi protocolizada anteriormente, com fulcro no 

Art. 485, V, CPC. Custas já antecipadas. Sem honorários. P.R.I. Transitado 

em julgado, arquive-se os autos, observando-se as formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08/11/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035390-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAYARA CRISTIANE DE CAMPOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 

09h20min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035390-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTIANE DE CAMPOS 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)

 

DESPACHO Processo: 1035390-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NAYARA 

CRISTIANE DE CAMPOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 09h20min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038209-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GOMES HERANI DA COSTA (REQUERENTE)

ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM DAS AMERICAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038209-85.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANIA GOMES HERANI DA COSTA, ROZENO BENEDITO 

SOUZA DA COSTA REQUERIDO: JARDIM DAS AMERICAS 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos. Designo o dia 12/02/2019, 

às 10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038209-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GOMES HERANI DA COSTA (REQUERENTE)

ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM DAS AMERICAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1038209-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VANIA 

GOMES HERANI DA COSTA, ROZENO BENEDITO SOUZA DA COSTA 

REQUERIDO: JARDIM DAS AMERICAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 

LTDA Vistos. Designo o dia 12/02/2019, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038433-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038433-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA REQUERIDO: AGEMED 

SAUDE S/A Vistos. Designo o dia 12/02/2019, às 10h30min para audiência 

de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 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 parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038433-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1038433-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA REQUERIDO: AGEMED SAUDE S/A Vistos. 

Designo o dia 12/02/2019, às 10h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

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

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 
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de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”. E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038565-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO F DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER WALISON DE ASSIS RAMOS 05179138108 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038565-80.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: THIAGO F DA COSTA - ME REQUERIDO: CLEBER WALISON 

DE ASSIS RAMOS 05179138108 Vistos. Designo o dia 12/02/2019, às 

11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 08 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038565-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO F DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER WALISON DE ASSIS RAMOS 05179138108 (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1038565-80.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

THIAGO F DA COSTA - ME REQUERIDO: CLEBER WALISON DE ASSIS 

RAMOS 05179138108 Vistos. Designo o dia 12/02/2019, às 11h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035594-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035594-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

POLIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 

09h36min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035594-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1035594-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): POLIANA 

CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 09h36min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036293-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO EMIDIO DA SILVA (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)

 

DESPACHO Processo: 1036293-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIANO 

EMIDIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 09h52min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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. Na oportunidade, a parte autora deve emendar a inicial quanto 

à indenização por danos morais, vez que não constou no rol de pedidos, 

embora tenha sido citada no corpo da peça, devendo, consequentemente, 

corrigir o valor da causa, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 08 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037935-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON BARBOSA 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: 1037935-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELTON BARBOSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 10h08min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037935-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON BARBOSA 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: 1037935-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): HELTON 

BARBOSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 10h08min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036869-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERICH MICAEL DE OLIVEIRA MORAES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036869-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DERICH MICAEL DE OLIVEIRA MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 

10h24min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036869-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERICH MICAEL DE OLIVEIRA MORAES (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)

 

DESPACHO Processo: 1036869-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DERICH 

MICAEL DE OLIVEIRA MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 10h24min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

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

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000839-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HERMINIA ALVES NETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031624-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CUNHA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031624-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLETE CUNHA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 10h40min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031624-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CUNHA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1031624-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ARLETE 

CUNHA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 10h40min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038989-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA VITORIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREIDE MARIA DA SILVA OAB - MT15915/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ELAINE TRAIN VIEIRA (EXECUTADO)

SEBASTIAO DE AZEVEDO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038989-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO ANA VITORIA EXECUTADO: SEBASTIAO DE 

AZEVEDO VIEIRA, DENISE ELAINE TRAIN VIEIRA Vistos. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), 

efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 

dias para oferecimento de embargos será contado, conforme o caso, na 
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forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora 

de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

exequente, poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor 

principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês 

(art. 916, CPC). Não sendo efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o 

oficial de justiça deverá proceder a penhora de bens e sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte executada (art. 

829, § 1º, CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do 

débito. No caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba 

honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro os 

benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de 

novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031379-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TINEO MIACAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031379-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TINEO MIACAVA REQUERIDO: CAIQUE TADAO DE 

ALMEIDA GODOES Visto. Considerando que não houve a juntada dos 

documentos dispostos na parte inicial do despacho retro, intime-se 

novamente a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar a 

procuração, documentos pessoais do autor, bem como documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc.,no prazo de 15 (quinze dias), sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de novembro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039110-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON OCCEANT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. A maioria dos documentos apresentados pelo autor, especialmente 

cópia do documento de identificação e faturas, estão ilegíveis. Assim, 

intime-se o autor para apresentar os referidos documentos, no prazo de 

quinze dias. Após, volte-me concluso para análise do pedido urgente. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028971-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BACA HERMOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028971-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADAO BACA HERMOZA REQUERIDO: HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos. Verifica-se que o autor não 

cumpriu com o disposto na parte final do despacho retro, vez que 

pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, que alcançam o valor de R$ 40.000,00, todavia, atribuiu 

valor à causa no sistema de R$ 20.000,00, assim, intime-se novamente a 

parte autora para corrigir o valor da causa no sistema e recolher a 

diferença das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039100-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar IRPF, para comprovar que faz jus ao benefício da justiça ou 

recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1039108-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES MARTINS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT23044/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO(A))

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO CARLOS BUENO VERA (RÉU)

VITO CARLO BUENO VERA (RÉU)

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, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030481-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

LUIZ PINHEIRO DE MAGALHAES FILHO (AUTOR(A))

RAIMUNDA VICENCIA DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

LINDALVA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

CLARO SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

MARILUCE DA SILVA (AUTOR(A))

CINTIA GONCALVES FELIX (AUTOR(A))

JOAO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

ILDA RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

GONCALINA MARQUES DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

EDTHI BARBOSA BARRETO (AUTOR(A))

HELIO DA COSTA MEIRA (AUTOR(A))

SILVIA MARIA RUTHES NASCIMENTO (AUTOR(A))

LOEDIR MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

ZILDA MARIA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

MARINA AUXILIADORA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)
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BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030481-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILUCE DA SILVA, CLARO SANTANA DE ALMEIDA, GONCALINA 

MARQUES DA SILVA ALMEIDA, ILDA RODRIGUES DA COSTA, MARINA 

AUXILIADORA DA SILVA BRITO, SILVIA MARIA RUTHES NASCIMENTO, 

HELIO DA COSTA MEIRA, MISAEL LOURENCO DA SILVA, LUIZ PINHEIRO 

DE MAGALHAES FILHO, LINDALVA DA SILVA BARBOSA, MARIA JOSE 

DA SILVA ALMEIDA, RAIMUNDA VICENCIA DA SILVA ALVES, CINTIA 

GONCALVES FELIX, MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA, EDTHI 

BARBOSA BARRETO, JOAO NUNES DA SILVA, ZILDA MARIA DE 

CAMPOS SILVA, LOEDIR MARIA DA SILVA RÉU: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Visto. Defiro o pedido ID 15937690 para prorrogar o prazo em 15 

(quinze) dias, conforme solicitado. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o necessário e encaminhem-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033175-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BITTENCOURT COMERCIO DE ESPETOS E HAMBURGUERES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante da petição de Id. 16137359, intime-se a parte autora para 

cumprir a ordem de Id. 15720727, no sentido de apresentar balanço 

financeiro assinado por profissional qualificado, IRPJ, etc., ou recolher as 

custas de distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026063-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026063-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Defiro o 

pedido ID 15712290 para prorrogar o prazo em 30 (trinta) dias, conforme 

solicitado. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o 

necessário e encaminhem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008540-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008540-84.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO DA SILVA GOMES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim procedam-se as alterações necessárias 

no sistema. Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022392-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIQUEIRA EUGENIO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022392-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO SIQUEIRA EUGENIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte 

devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de 

novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014863-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SIQUEIRA DE ARCANJO (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))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014863-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA SIQUEIRA DE ARCANJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, 

assim procedam-se as alterações necessárias no sistema. Intime-se a 

parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 
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de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004589-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004589-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WESLEY SANTOS SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, Considerando que a requerida realizou o 

pagamento voluntário (ID 15632000), intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca do pagamento realizado, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034673-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCCO INCORPORACAO IMOBILIARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 16115622, assim, proceda-se a inclusão 

no polo ativo de Carlos Humberto Maia Rodrigues, e alteração do endereço 

do requerido, conforme ali qualificados. Defiro a prioridade na tramitação, 

vez que a autora é idosa. Designo o dia 18/02/2019, às 10h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Citem-se os confinantes pessoalmente (246, § 3º, NCPC). 

Cite-se por edital, com o prazo de 20 dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (art. 259, I e III, NCPC). Publique-se o edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Cientifique-se para 

que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Dê-se vista ao Ministério Público. 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, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039002-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO CESAR PUREZA VALENTE (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039002-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELO CESAR PUREZA VALENTE RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 09h52min 

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, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039002-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO CESAR PUREZA VALENTE (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)

 

DESPACHO Processo: 1039002-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELO 

CESAR PUREZA VALENTE RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, às 09h52min 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, 09 de novembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039014-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAEL RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039014-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFFAEL RODRIGUES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 20/02/2019, 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, 09 de novembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 412751 Nr: 2044-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS E INFORMÁTICA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE MATOS ARRAIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos,

 O réu apresenta embargos monitórios à fl. 130, pelo que, nos termos do 

art. 702, §4º do NCPC, suspendo a eficácia do mandado inicial.

Intime-se a parte autora para impugnar os embargos monitórios, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, §5º do mesmo diploma legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 710627 Nr: 3602-10.2011.811.0041

 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: ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA EPP 

(PROINFO),

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROSOL TECNOLOGIA S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A, SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristinny Nunes Rondon 

Santana - OAB:22716, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

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

- OAB:10133/MT, DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - PROC. DO 

ESTADO - OAB:3.607/MT, ERODILCE SANTOS GUIMARÃES - 

OAB:16518, FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - OAB:PROC., JOÃO 

PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, RONALDO 

RAYES - OAB:114521/SP, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar sobre os documentos 

novos apresentados pela autora às fls. 450/494, no prazo de quinze dias 

(art. 437, § 1º, NCPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me conclusos os 

autos para julgamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712577 Nr: 5513-57.2011.811.0041

 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: CLAUDINEIA JESUINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMBINI & CIA LTDA, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013A-mt, JAIR MARINHO ARCARI - OAB: 8285 

OAB/SC

 Visto.

Considerando que houve concordância das requeridas às fls. 314 e 442 

quanto ao pedido de inclusão das herdeiras de Bento Luciano da Silva, 

determino a inclusão no polo ativo da demanda de Bianca Luciana da Silav 

(fl. 33), Bruna Vitoria Fátima d Silva (fl. 34) e Bentiéle Alves da Silva (fl. 

365). Proceda-se as alterações necessárias no Cartório Distribuidor, na 

capa dos autos e no sistema Apolo.

Após, volte-me os autos conclusos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804532 Nr: 10995-15.2013.811.0041

 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: CARMINDO MORAES DA SILVA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:OAB/MT 15.283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT

 Código 804532Vistos.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Carmindo Moraes (fls. 162/166), requerendo que os juros compensatórios 

sejam devidos desde 1995, quando houve a imissão na posse pela 

embargada.Energisa também maneja recurso, requerendo que seja 

reconhecida a sucumbência recíproca das partes, consequentemente 

alterada a verba sucumbencial (fls. 167/171).É o necessário.Decido.O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão em sentido amplo 

(art. 1.022, incisos I e II do NCPC).Pois bem. Analisando a sentença 

embargada não vislumbro tais vícios apontados, restando evidente a 

intenção dos embargantes em rediscutirem a matéria.Além disso, não 

prospera a pretensão das respectivas partes Embargantes de que seja

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1029024 Nr: 36304-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA CARNEIRO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernada Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 
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necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 134073 Nr: 19468-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. M. COSTA PEDROSO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lincoln Walter Denier 

Huergo Bauermister - OAB:11.754

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 926624 Nr: 47453-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GIOCONDO NETTO, LÁZARA LÚCIA GIOCONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES, 

VINICIOS MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:12.721/MT

 Código 926624Vistos.O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1.022, incisos I e II do NCPC).Pois bem. 

Analisando a sentença embargada não vislumbro tais vícios apontados, 

restando evidente a intenção do embargante em rediscutir a matéria.Além 

disso, não prospera a pretensão do Embargante de que seja atribuído 

efeito apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já 

apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de 

prequestionamento, é necessário observar os limites impostos pelo artigo 

535 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificar na decisão 

recorrida os vícios nela elencados. (TJMT, ED, 89104/2009, DES. José 

Tadeu Cury, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 14/09/2009, Data 

da publicação no DJE 25/09/2009). Negritei.Os embargos não se prestam 

para modificar decisão que foi desfavorável ao Embargante.Com essas 

considerações, REJEITO os embargos de declaração de fls. 113/115, 

mantendo intacta a sentença de fls. 107/112.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

08 de novembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 424685 Nr: 8520-91.2010.811.0041

 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: JURANDI PINHEIRO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁVIO SADI OLIVEIRA, BRASIL CAMINHÕES 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, MARCO AURÉLIO MONTANHER 

MILÉO, TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTROS DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS, CLAUDIO DE REZENDE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTODIO - OAB:3727/MT, 

MARLI TEREZINHA MELLO de OLIVEIRA - OAB:5134/MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:10772, SANDRA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT

 Visto.

 Reitere-se a solicitação de informação acerca do cumprimento da missiva.

 Defiro o pedido de fl. 499, assim, solicite-se informação para a Diretoria 

do Fórum, acerca do paradeiro do veículo. Com a resposta, intime-se o 

autor para conhecimento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808283 Nr: 14750-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247319

 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 Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081440 Nr: 2278-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA, CREUZA 

MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT

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

OAB:11.813/MT

 Vistos.

 Sabe-se que o Espólio é representado em juízo pelo inventariante (art. 75, 

VII, NCPC), assim, intime-se a parte autora para apresentar o termo de 

inventariante ou que compareça nos autos todos os herdeiros, para que 

seja regularizada a representação processual, no prazo de quinze dias, 

sob pena de extinção da fase de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 213825 Nr: 22983-14.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA IMÓVEIS LTDA, ADEMIR JOSE 

DONATONI, TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI

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

OAB:8312-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

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

ALMEIDA - OAB:7533-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 Vistos.

 A inicial está assinada pelo advogado Anderson Nunes de Figueiredo (fl. 

06) e não por Mário Cardi Filho.

Assim, mais uma vez, intime-se o exequente para assinar a procuração de 

fl. 07, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção.

Após, volte-me concluso para análise do pedido de fl. 319.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745301 Nr: 42430-75.2011.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARMEN APARECIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Fernando da Silva - 

OAB:17657, MARCELO DE OLIVEIRA - OAB:11694-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS 

- OAB:12574/MT, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:OAB/SP 

129.134, RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351/SP

 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803093 Nr: 9555-81.2013.811.0041

 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: LAISA FABIANE NUNES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Código 803093

Diante da certidão de fl. 182, substituo a perita nomeada à fl. 176, pelo 

perito grafotécnico Thyago Jorge Machado, podendo ser contatado pelo 

e-mail tmachado@forenselab.com e pelo telefone (65) 98112-2338, 

independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC), conforme 

decisão de fl. 167.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 320614 Nr: 22490-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. S. CAMPOS & CIA. LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVELEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE BARROS SAAD - 

OAB:10.218/MT, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:11261

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, em cumprimento à 

determinação de inclusão do(s) bem(ns) no leilão da próxima temporada, 

impulsiono o feito a fim de intimar as partes quanto ao Leilão Judicial que 

será realizado nos dias 04 e 12 de dezembro de 2018, no Salão de 

Eventos do Roari Hotel (Rua General Vale, Nº 560, Bairro Bandeirantes, 

Cuiabá/MT, Cep 78.005-020), conforme publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico Nº 10.175, disponibilizado em 10.01.2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044155 Nr: 43524-19.2015.811.0041

 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: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:

 Código 1044155

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL, promovida por 

TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, em que as partes 

noticiaram às FLS. 502/503, dos autos, que se compuseram 

amigavelmente, após a sentença requerendo a homologação do acordo.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

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

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1088150 Nr: 5284-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA CRISTINA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSLIWEDDER SOUZA MORAIS, LARISSA 

SUELLEN POLVERINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19.838/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Rescisão 

Contratual c/c Despejo e Cobrança de Aluguéis promovida por Andressa 

Cristina de Sales em desfavor de Juliwedder Souza Moraes e Larissa 

Suellen Polverine, para declarar rescindido o contrato firmado entre as 

partes e condenar os réus ao pagamento do aluguel de novembro e 

dezembro de 2015 e janeiro de 2016 e os vencidos e não pagos até a 

efetiva desocupação do imóvel, considerando o valor mensal de R$ 

800,00, acrescido com os índices do governo federal, corrigidos pelo 

INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, com juros moratórios de um 

por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela.Deixo de 

decretar o despejo, em razão da informação que a requerida já desocupou 

o imóvel.Condeno os requeridos ainda, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 

2º do Novo Código de Processo Civil. Todavia, defiro aos requeridos os 

benefícios da justiça gratuita, ficando o pagamento suspenso.Transitada 

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

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 8 de 

novembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058351 Nr: 50200-80.2015.811.0041

 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 BENEDITA DA SILVA DORILEO, WESCLEI DA 

SILVA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA DE 

MATTAR - OAB:6.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT 11.660

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória 

de Quitação de Contrato, Devolução de Parcelas Pagas Indevidamente 

com Indébito c/c Pedido Liminar promovida por Maria Benedita da Silva 

Dorileo, representada por Wesclei da Silva Dorileo em desfavor de Caixa 

Seguradora S/A, para determinar que esta proceda o pagamento das 

parcelas do arrendamento conforme pactuado no contrato de fls. 27/33, 

bem como restitua, à autora, de forma simples, os valores pagos por ela, 

indevidamente. Condeno a requerida Caixa Seguradora S/A ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do 
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artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 8 de novembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 76697 Nr: 4387-26.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4.474/MT, RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, em cumprimento à 

determinação de inclusão do(s) bem(ns) no leilão da próxima temporada, 

impulsiono o feito a fim de intimar as partes quanto ao Leilão Judicial que 

será realizado nos dias 04 e 12 de dezembro de 2018, no Salão de 

Eventos do Roari Hotel (Rua General Vale, Nº 560, Bairro Bandeirantes, 

Cuiabá/MT, Cep 78.005-020), conforme publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico Nº 10.175, disponibilizado em 10.01.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378341 Nr: 14369-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERSY DOUGLAS BASSAN FILHO

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

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Defiro o pedido de penhora on-line (fl. 152/153) nas aplicações do 

executado, Lupersy Douglas Bassan Filho, tendo em vista o disposto nos 

artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto 

no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud no valor de R$ 50.201,05 (cinquenta e um mil duzentos 

e um reais e cinco centavos) fl. 154.Havendo bloqueio de valores 

suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina os artigos 515 e 

da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, o 

magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível no sistema 

BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição financeira”, a 

opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco de destino. Na tela seguinte (campo agência) deverá ser indicada a 

agência onde é movimentada a Conta Única. § 2º Finalizada essa fase do 

procedimento, o próprio sistema expedirá notificação ao magistrado da 

transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, deverá remeter, 

via e-mail, os dados da transferência (número exequente para se 

manifestar, no prazo de cinco dias.Expeça-se o necessário. .Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1007678-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1007678-16.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Produção Antecipada de Provas promovida por Orlando Cesar Julio em 

desfavor de Sul América Cia Nacional de Seguros, onde houve pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 15934821). Assim, 

considerando que não houve citação, HOMOLOGO por sentença a 

desistência da presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. 

Apenas para registrar, em face dos ataques direcionados a secretaria 

desta Vara, cumpre ressaltar que conforme se constata da certidão 

lançada pela gestora, houve regularidade e razoabilidade do tempo 

despendido para a execução dos atos processuais, passando dos limites 

o autor com suas expressos indelicadas e agressivas aos servidores, 

pelo que determino que se extraia cópia da petição e da certidão da 

gestora e se encaminhe ao Tribunal de Ética da OAB para as providencias 

que entender cabíveis. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, em razão de inexistir resistência à lide. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de novembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028021-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO PASINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006789-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FIGUEIREDO OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/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))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1028316-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA COSTA ALVES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT0015771A-O (ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA NUNES DA SILVA SANTOS (RÉU)

CIRO JOSE DOS SANTOS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1013981-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY BARBOSA DA SILVA (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))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015827-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO EMILIO DE ARRUDA (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 e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015840-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015841-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO (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 e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016185-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS REYNALDO DE MOURA (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 e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023466-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TORIANI (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023466-70.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FATIMA TORIANI, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

20/02/2019, às 09:20 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 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 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017772-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA (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 a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016036-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDREIA OLIVEIRA DOS REIS (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 a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017495-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDSON FRANCISCO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016848-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALONSO IZIDORO MARQUES (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 a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016303-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA FERRAZ MARTINS (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:

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

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030739-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEDABIA JOANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030739-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada 

por Nebabia Joana de Souza em desfavor de MRV Engenharia e 

Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações 

SPE Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado 

que a requerida realize imediatamente os reparos no imóvel pertencente à 

autora, se abstenha de efetuar a cobrança indevida a título de evolução 

de obra, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro 

de proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora, na data de 05 de 

março de 2014, firmou contrato de compra e venda com a requerida, para 

a aquisição de uma unidade autônoma, a qual foi entregue na data de 22 

de outubro de 2015. Aduz que mesmo após a entrega das chaves do 

imóvel, a requerida deu continuidade a cobrança de taxa de evolução de 

obra, de maneira indevida. Relata que foram constatados diversos 

defeitos no imóvel, como danos estruturais, rachaduras na parede, pisos 

om trincos, dentre outros. Informa que solicitou à requerida o reparo dos 

defeitos, contudo, a mesma informou que não iniciaria os consertos diante 

das pendencias financeiras da autora. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um imóvel junto à 

requerida, todavia, após a entrega do bem, foram constatados inúmeros 

defeitos em sua construção, bem como passou a receber cobranças 

referentes às taxas de evolução de obras, motivo pelo qual pugna a parte 

autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado 

que a requerida realize imediatamente os reparos no imóvel pertencente à 

autora, se abstenha de efetuar a cobrança indevida a título de evolução 

de obra, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro 

de proteção ao crédito. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

presente a probabilidade do direito, tendo em vista a existência de contrato 

de compra e venda comprovando a relação das partes (Id nº 15369609), 

termo de autorização de posse (Id nº 15369611), a continuidade da 

cobrança da taxa de evolução de obra (Id nº 15369614), e o auto de 

constatação de Id nº 15369620, comprovando os danos estruturais 

existentes no imóvel. Presente também o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que a autora estaria sendo lesada 

economicamente pela cobrança de taxa após a entrega do imóvel e que o 

não pagamento dos valores supostamente abusivos poderia acarretar na 

restrição de seu crédito. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a parte requerida se abstenha de 

realizar a cobrança da taxa de evolução de obra a partir do mês de 

outubro do ano de 2015, para que se abstenha de incluir o nome do autor 
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no cadastro de proteção ao crédito e que, caso já tenha realizado a 

inclusão, para que proceda a exclusão da mesma, bem como determino 

que a requerida realize, no prazo de 30 (trinta) dias, os reparos 

necessários no imóvel da autora, até ulterior decisão do juízo, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 18/02/2019, às 10:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Outrossim, 

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

autos a cópia do comprovante de endereço. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999318 Nr: 23160-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Vistos, etc. Defiro a juntada do substabelecimento e carta de preposição 

apresentada. Considerando a ausência da parte autora na presente 

audiência, embora devidamente intimada, e não havendo outros 

requerimentos pela parte requerida, declaro encerrada a presente 

instrução. Intimem-se as partes para apresentação dos memoriais no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, volte-me os autos conclusos 

para Sentença. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965481 Nr: 7152-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR EVANGELISTA PONTES

 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: JACO CARLOS SILVA 

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

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

08/11/2018, às 10h45min, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995787 Nr: 21391-80.2015.811.0041

 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: EIECDRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598

 Certifico que tentei contato com o advogado da parte executado por 

telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado FELIPE VELASQUES AMARAL a 

devolver os autos em cartório IMEDIATAMENTE, uma vez que fez carga 

em 17/17/2018, nos termos do art. 107 e art. 234, do CPC, sob pena de 

BUSCA E APREENSÃO dos autos.

 Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047850 Nr: 45341-21.2015.811.0041

 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: JAMIRE ABDALA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o requerimento da parte requerida, defiro o pedido e 

NOMEIO a empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, 

sala 1-B, bairro Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 

3322-9858, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

 Apresentada a proposta, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, 

bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários.

Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Deixo de me manifestar quanto ao pedido às fls. 188/191, uma vez que o 

mesmo é de análise nos autos nº 18059-03.2018.811.0041 (cód. 

1341204).

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e aguarde-se a realização da 

audiência de instrução designada.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984247 Nr: 16062-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NECESIO GONÇALVES MANÇO NETO, TEREZINHA DAS 

MERCES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ISABEL FORTES DE PINHO, JOÃO 

FORTES DA SILVA, MANOEL DA CRUZ PINTO FIGUEIREDO, FRANCISCO 

PINTO DE FIGUEIREDO, ESPOLIO DE ARGEMIRA DE CAMPOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 112, determino ao Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na Avenida 

Fernando Corrêa da Costa, 2367, para que disponibilize um advogado 

dativo, ao qual nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado 

vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 1044172 Nr: 43532-93.2015.811.0041

 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: VIVIANE APARECIDA MARTINS MANA SALICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. NEVES INDAIATUBA - ME, RENOVATTIO 

CONSULTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA SCHENEIDER - 

OAB:146497 SP, RENATA RAMOS RODRIGUES - OAB:124074 SP

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 234, determino ao Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na Avenida 

Fernando Corrêa da Costa, 2367, para que disponibilize um advogado 

dativo, ao qual nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado 

vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 982115 Nr: 15014-93.2015.811.0041

 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: GENIS MARIA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AFONSO BALBUENA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:OAB/MT 18.898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI WYSNEY DA COSTA 

MENEZES BATISTA - OAB:15.650/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da informação de cumprimento do acordo e pedido de 

arquivamento dos autos, conforme fls. 182, 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.: 1026266 Nr: 34913-77.2015.811.0041

 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: DABUL E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA, SALGUEIRO & 

MOTTA - ASSESSORIA TRIBUTÁRIA EMPRESARIAL E AUDITORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX SIVERO MANTESSO - 

OAB:200889/SP

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito da redução da proposta dos honorários periciais, conforme fls. 

3196/3197, requerendo o que entender de direito.

No mais, cumpra-se conforme fls. 3175.

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.: 1079209 Nr: 1001-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADSM, EDNEIVA DA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV VIA EMBRATEL, EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A CONCESSIONARIA DE 

SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão às fls. 83 e a fim de se evitar futuras 

nulidades, concedo para a parte requerida a reabertura do prazo para a 

manifestação acerca da sentença às fls. 73/75.

 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.: 1007019 Nr: 26352-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA MARA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALU VEÍCULOS - ME, JOAQUIM DA COSTA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gezuino Catarino da Cruz 

- OAB/MT 10.620 - OAB:, Dr. Rodrigo Batista da Silva - OAB/MT 7.697 

- OAB:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 165469 Nr: 15389-80.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO BISSOCHI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP

 Vistos, etc.

Considerando o depósito da diligência, determino a expedição de novo 

mandado de intimação, no endereço indicado às fls. 370, observando as 

formalidades legais.

No mais, mantenho integralmente a decisão às fls. 367.

Cumprida todas as determinações, 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.: 979515 Nr: 13860-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES DOS REIS, BRUNNA FERNANDA 

PEDROSO DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL BRASIL BROKERS, SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE - OAB:, RENAN 

PHELIPE SANTOS - OAB:, VINICIUS DE MORAES ARANTES - 

OAB:15.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos às fls. 297/324, nos termos do art. 437, § 1º, 

do Código de Processo Civil, bem como se manifestar quanto a 

discordância para a desistência da ação com relação à empresa Tropical 

Brasil Brokers.

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.: 1051904 Nr: 47374-81.2015.811.0041

 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: SOUZA & PROVENZANO LTDA, ADELSON MARTINS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIT FORM PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA-ME, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 148/149 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 150), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

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.: 1093315 Nr: 7646-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA MARIA DE ALBUQUERQUE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DAS GRAÇAS DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão às fls. 50, 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.: 977538 Nr: 12807-24.2015.811.0041

 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: LAERTE CORREA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTELLON AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME, 

BANCO DO BRASIL S.A, ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB/SC 8.927 - OAB:, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 213, determino ao Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na Avenida 

Fernando Corrêa da Costa, 2367, para que disponibilize um advogado 

dativo, ao qual nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado 

vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 1063692 Nr: 52623-13.2015.811.0041

 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: HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEL LAR LOCAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Diogo César Fernandes - 

OAB/MT 11.801 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quando ao pedido de dispensa da realização da audiência 

de instrução e julgamento antecipado, 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.: 973220 Nr: 10816-13.2015.811.0041

 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: LOURENI HEGINO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/PE 808-A, PIERRE TRAMONTINI - OAB:OAB/DF 

16.231

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 276 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 276), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

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.: 1088173 Nr: 5294-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA REGINA SILVA LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA MARTINS 

PEREIRA - OAB:12884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 37 e determino a retificação da 

capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 37/37-verso), 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

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.: 1018141 Nr: 30994-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELOSO E TORTELLI LTDA

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

OAB:8574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 399/404 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

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.: 1149221 Nr: 31355-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. DA SILVA COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 48, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 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.: 1158705 Nr: 35387-14.2016.811.0041

 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: GISELI DALLA-NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 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.: 1013549 Nr: 29062-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRINI DA ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA - CBA V - SPE LTDA, 

UNIVERSAL IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BARROS MAGALHÃES 

- OAB:13933
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Diego Osmar Pizzatto - 

OAB/MT 11.094 - OAB:, JOSÉ WALTER FERREIRA JÚNIOR - 

OAB:152.165/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos às fls. 285/310, 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.: 976813 Nr: 12574-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA DE MELO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDENÇA 

PAGLIARINI - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Pedro Ovelar - OAB/MT 

6.270 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação às fls. 225/229 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.: 1093266 Nr: 7609-69.2016.811.0041

 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: HENRIQUE FELIPE DE SOUZA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos às fls. 107/116, 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.: 1016813 Nr: 30496-81.2015.811.0041

 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 ALVES SOUZA ARMOA

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

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

- OAB:17672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos às fls. 138/142, 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.: 1087750 Nr: 5081-62.2016.811.0041

 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: INVELCON ENGENHARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INC. SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI. - 

OAB:11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG, LUCIANA 

NAZIMA - OAB:169451/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos às fls. 331/341, 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.: 1015098 Nr: 29733-80.2015.811.0041

 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: FRANCISCA ALVES DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:7979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Leonardo Costa Ferreira 

de Melo - OAB/MG 103.997 - OAB:, Dr. Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB/MG 102.818 - OAB:, Eugênio Costa Ferreira de Melo - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 133, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 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.: 1031005 Nr: 37266-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quando ao pedido de dispensa da realização de prova pericial, conforme 

fls. 263/264, 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.: 990206 Nr: 18573-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBNDS, CLAUDIA CELESTINA BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sanar o vício de ausência de assinatura, conforme fls. 

164, sob pena de desentranhamento dos documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se e votem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967255 Nr: 7913-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA AUXILIADORA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:, KIVIA RIBEIRO LONGO - OAB:, MARCELA REIS FRIZON - 

OAB:20221/O, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13.535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Bruno César Figueiredo 

Mamus - OAB/MT 15.321 - OAB:, Dr. Carlos César Mamus - OAB/MT 

11.555 - OAB:, Dr. Carlos Laete Pereira da Silva OAB/MT 16.915 - 

OAB:, Dr.ª Elisabete Figueiredo Mamus - OAB/MT 13.905-B - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 73, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038080-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORDEIRO COSTA (EXECUTADO)

RICARDO C. COSTA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038080-80.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

por Açofer Indústria e Comércio Ltda. em desfavor de Ricardo C. Costa 

Eireli – ME e Ricardo Cordeiro Costa. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037852-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CARNES - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA OAB - ES225-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUITER SEBASTIAO LIBORIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FAUSTO ATAIDE ARAUJO BARBOSA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037852-08.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas da distribuição da carta precatória, sob pena de 

devolução da missiva sem o devido cumprimento. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037707-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA CURSINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS OAB - MT10702/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO RODRIGUES LOPES OAB - SP373162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037707-49.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria 

de Oliveira Cursino em desfavor de Banco BMG S/A. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 

18/02/2019, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038977-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIENE LARA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038977-11.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Restituição de Parcelas Pagas c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Franciene Lara Bezerra em desfavor de Baru 

21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Ginco Empreendimentos 

Imobiliários Ltda.. Diante da análise dos documentos anexados ao 

processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1038900-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038900-02.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com 

Cobrança de Aluguéis e Acessórios de Locação ajuizada por PNEUAR 

Comércio de Pneus Ltda. em desfavor de João Luiz Espirito Santo 

Brandolini. Diante da análise dos documentos anexados ao processo, 

verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030739-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEDABIA JOANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030739-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada 

por Nebabia Joana de Souza em desfavor de MRV Engenharia e 

Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações 

SPE Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado 

que a requerida realize imediatamente os reparos no imóvel pertencente à 

autora, se abstenha de efetuar a cobrança indevida a título de evolução 

de obra, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro 

de proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora, na data de 05 de 

março de 2014, firmou contrato de compra e venda com a requerida, para 

a aquisição de uma unidade autônoma, a qual foi entregue na data de 22 

de outubro de 2015. Aduz que mesmo após a entrega das chaves do 

imóvel, a requerida deu continuidade a cobrança de taxa de evolução de 

obra, de maneira indevida. Relata que foram constatados diversos 

defeitos no imóvel, como danos estruturais, rachaduras na parede, pisos 

om trincos, dentre outros. Informa que solicitou à requerida o reparo dos 

defeitos, contudo, a mesma informou que não iniciaria os consertos diante 

das pendencias financeiras da autora. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que adquiriu um imóvel junto à 

requerida, todavia, após a entrega do bem, foram constatados inúmeros 

defeitos em sua construção, bem como passou a receber cobranças 

referentes às taxas de evolução de obras, motivo pelo qual pugna a parte 

autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado 

que a requerida realize imediatamente os reparos no imóvel pertencente à 

autora, se abstenha de efetuar a cobrança indevida a título de evolução 

de obra, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro 

de proteção ao crédito. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

presente a probabilidade do direito, tendo em vista a existência de contrato 

de compra e venda comprovando a relação das partes (Id nº 15369609), 

termo de autorização de posse (Id nº 15369611), a continuidade da 

cobrança da taxa de evolução de obra (Id nº 15369614), e o auto de 

constatação de Id nº 15369620, comprovando os danos estruturais 

existentes no imóvel. Presente também o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que a autora estaria sendo lesada 

economicamente pela cobrança de taxa após a entrega do imóvel e que o 

não pagamento dos valores supostamente abusivos poderia acarretar na 

restrição de seu crédito. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino que a parte requerida se abstenha de 

realizar a cobrança da taxa de evolução de obra a partir do mês de 

outubro do ano de 2015, para que se abstenha de incluir o nome do autor 

no cadastro de proteção ao crédito e que, caso já tenha realizado a 

inclusão, para que proceda a exclusão da mesma, bem como determino 

que a requerida realize, no prazo de 30 (trinta) dias, os reparos 

necessários no imóvel da autora, até ulterior decisão do juízo, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 18/02/2019, às 10:00 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 
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outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Outrossim, 

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

autos a cópia do comprovante de endereço. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036382-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036382-73.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de Id nº 14500929 e concedo a parte autora o prazo de 90 

(noventa) dias para diligenciar e informar acerca do endereço da parte 

executada. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1037952-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIDIOMAR CELESTINO BATISTA (REQUERIDO)

BATISTEX CONSTRUCAO CIVIL E PRESTADORA DE SERVICOS LIMITADA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037952-60.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Produção Antecipada de Prova ajuizada por Sindicado dos 

Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT em 

desfavor de BATISTEX Construtora Civil e Prestação de Serviços Ltda. e 

Clidiomar Celestino Batista. Consta na inicial que as partes possuem 

relação jurídica por meio de contrato de execução de serviços de 

construção, englobando projetos arquitetônicos, bem como foram 

realizados inúmeros aditivos para mudança nos prazos, valores e projetos 

originais. Aduz que foram constatados diversos defeitos estruturais, que 

estão causando inúmeros prejuízos, sendo que, até a presente data, os 

gastos com manutenção superaram o valor de R$ 58.260,00 (cinquenta e 

oito mil duzentos e sessenta reais). Relata que o imóvel passou a 

apresentar diversos problemas de rachaduras nas paredes e no teto, 

elevação ou declive no piso do pavimento da sede e, no mês de agosto do 

ano de 2018, a laje do piso superior apresentou deslocamento de 

argamassa. Acrescenta que foi contratado perito para a elaboração de 

laudo no imóvel, sendo constatado que a estrutura existente não comporta 

o peso do pavimento superior, o que pode ocasionar em prejuízos 

irreparáveis. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acerca da 

produção antecipada de provas, o Código de Processo Civil, no artigo 381 

dispõe que: Art. 381. A produção antecipada de prova será admitida nos 

casos em que: I – haja fundado receio de que venha a tornar-se 

impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da 

ação; II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 

autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III – o 

prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de 

ação. Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se, nesse 

momento processual, a possibilidade de acolhimento do pedido do autor, 

uma vez que, diante do laudo técnico estrutural (Id nº 16245400), restou 

caracterizado o grau de risco regular, havendo fundado receio de que a 

prova venha se tornar impossível, diante do fato de que a estrutura não 

comporta o peso do pavimento superior. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido e determino a produção antecipada de prova. Cite-se a parte 

requerida, nos termos do art. 382 § 1º, do Código de Processo Civil, para 

cientificar-se da perícia a ser realizada. Diante do exposto, NOMEIO a 

empresa MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, 

bairro Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 3322-9858, 

para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá cumprir o 

encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC). Em 

15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Intime-se o Perito da nomeação, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. 

Apresentada a proposta, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, 

bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários. Designada a data e o local, intimem-se as partes. 

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001743-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001743-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando o bloqueio positivo via sistema BACENJUD (Id nº 16333348), 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de expedição de alvará para o 

levantamento dos valores (Id nº 16360752). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1039091-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO (AUTOR(A))

AURISTELA MARIA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039091-47.2018.811.0041 Vistos, etc. 
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Cuida-se de Ação de Adjudicação Compulsória de Imóvel cumulada com 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Cássio Felipe Miotto e Auristela 

Maria Campos Miotto em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Defiro o pedido formulado pelo autor, nos termos do art. 98, § 6º, 

do Código de Processo Civil, faculto o recolhimento das custas judiciais em 

até 06 (seis) 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, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037883-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (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:

MARCIA MORAES ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de id. 16356956 e seguintes, de 

06.11.2018. Cuiabá-MT, 9 de novembro de 2018

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005820-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON JUNIOR ALVES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005820-81.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLEITON JUNIOR ALVES 

BARBOSA Vistos... Lançada a sentença que extinguiu o feito (ID 

15370366) o requerente interpôs recurso de apelação no ID 16029754, 

sem contrarrazões, tendo em vista a não angularização processual. Desta 

feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, com nossas homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 825230 Nr: 31241-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BATISTA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435, RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:OAB/SP 134.486, THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - 

OAB:333.267 SP

 Vistos, etc.

Primeiramente, tenho que o Banco vem intervindo nos autos por meio de 

advogados sem poderes tal como Leonardo Platais e Leonardo Sulzer, 

portanto, intimo para regularizar em 10 dias, sob pena de encaminhamento 

de cópia à OAB.

No mais, tratam-se os autos de ação revisional formulada por Geraldo 

Batista Gonçalves em face de Banco Volkswagen S/A, ambos 

qualificados nos autos.

Foi exarada sentença parcialmente procedente às fls. 94/96, tendo sido 

mantida a sentença em grau recursal – fls. 133/137.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 139.

Deu-se início ao cumprimento de sentença e o Banco depositou o 

montante da condenação às fls. 146.

A Defensoria Pública informou os dados bancários do requerente às fls. 

147.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante o cumprimento integral da condenação, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, com o trânsito em julgado, venham-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará Judicial em nome de GERALDO BATISTA 

GONÇALVES, CPF Nº 205.821.701-25, CONTA CORRENTE Nº 

00030766-22, AGÊNCIA Nº 1665001, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

(BANCO 104).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 710248 Nr: 3186-42.2011.811.0041

 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): HALIMA NUNES SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590, EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 257627, MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - OAB:77460/SP, 

SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, proceda-se a alteração do polo ativo da ação, passando 

a constar FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II.

Ante a alteração de posicionamento do juízo, considero a executada 

citada fictamente, considerando as publicações em jornais locais de fls. 

65/66.

Assim, certifique-se nos autos e, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens da devedora 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 da executada 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 o exequente para que se manifeste acerca da 

pesquisa realizada 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 por manifesto 

desinteresse.

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.: 280367 Nr: 6060-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODESSA DA AMAZÔNIA LTDA.

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

FILHO - OAB:3150-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da 

devedora 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 da devedora 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 o credor 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 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 

DA DEVEDORA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 960470 Nr: 5024-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação Ordinária de Cobrança em fase 

de cumprimento de sentença ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de 

AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA.Apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens da devedora 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 da devedora 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 da devedora(...)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 DA DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423457 Nr: 7853-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HELENE LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21522/O, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6.009/MT, 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o descumprimento do acordo, conforme noticiado às fls. 84/85, 

intime-se o executado para pagar o valor do débito em aberto (R$ 

29.245,01) no prazo de 15 dias, sob pena de ser procedida a penhora on 

line, conforme pleiteado pela instituição financeira.

Ressalta-se que a intimação deverá ser efetuada via correio com aviso de 

recebimento, no endereço: Avenida Agrícola Paes de Barros, Nº 682, Apto 

1703, Bloco A, Bairro Cidade Alta, CEP 78030-210, nesta cidade.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 443439 Nr: 19069-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL OESTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA., VERCIONE JOSE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Bradesco 

S/A em face de Brasil-Oeste Comércio Transporte de Combustíveis Ltda e 

outros, todos qualificados nos autos.

Foi realizado o arresto na boca do caixa em nome da empresa devedora – 

fls. 33 no montante de R$18.446,10, atualizado em R$30.769,63.

Às fls. 118 foi determinada a liberação dos valores vinculados aos autos 

após o cumprimento do provimento nº 68/2018 – CNJ (provimento 

revogado).

A Defensoria Pública arguiu que os valores vinculados foram penhorados 

em nome de terceiro –fls. 123, todavia, a certidão do Sr. Oficial de Justiça 

confirma que fora indisponibilizada tal quantia na conta bancária da 

empresa.

O Banco por sua vez, requereu o levantamento dos valores às fls. 

126/130 e a suspensão do feito em razão da inexistência de bens 

desembaraçados para quitação integral da dívida.

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, não obstante a arguição da Defensoria Pública de fls. 

123 de que os valores vinculados aos autos pertencem ao terceiro DARIO 

ORLANDO PEREIRA JUNIOR, vê-se do extrato em anexo que o CNPJ 

03.535.606/0001-10 é do e. TJMT (extrato em anexo).

Assim, OFICIE-SE a Conta de Depósitos Judiciais para que promova à 

regularização quanto ao nome da empresa devedora (Brasil Oeste), uma 

vez que tais valores foram transferidos pelo Sr. Oficial de Justiça Antônio 

Marcelino de Almeida por meio do comprovante de fls. 34 (efetuado em 

20/04/2011, às 10h20min, no montante de R$18.446,10, agência nº 

0417-0, Conta 0600000-2 – TJ MT Dep. Judicial).

Com a resposta e regularização, dê-se vista dos autos à Defensoria 

Pública para manifestação, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos para deliberações e expedição de Alvará Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 965479 Nr: 7150-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MATA GRANDE LTDA, DIONE 

DUARTE DE OLIVEIRA CAMARGO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453-A/MT, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento para, no 

prazo de 05 dias se manifestar acerca da determinação de fls. 43/44, 
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principalmente quanto a regularização do advogado que intervem nos 

autos sem procuração, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, devidamente certificado, 

concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 760335 Nr: 12691-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

O banco efetuou ao pagamento às fls. 117, no montante de R$916,02.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Em atenção ao pagamento efetuado às fls. 117, após a intimação de fls. 

114, intimo a requerente Maria José para que se manifeste em 15 dias, 

bem como apresente seus dados bancários, sob pena de anuência tácita 

e consequente extinção do feito nos termos do art. 924 do CPC/2015.

Em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751898 Nr: 3685-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATHAM SOARES DOS SANTOS 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO HONDA 

S/A em face de JOATHAM SOARES DOS SANTOS FIGUEIREDO, 

declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, 

de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título 

hábil para a transferência do certificado de propriedade, cabendo na fase 

de liquidação de sentença o afastamento dos juros moratórios e da multa, 

aplicando-se apenas a comissão de permanência à média de mercado, 

abatendo-se ao débito em aberto.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757720 Nr: 9915-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDETE PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista o descumprimento do primeiro parágrafo do 

despacho de fls.81, quanto a juntada de procuração/substabelecimento 

dos causídicos Roberta Beatriz e Lídio Alves, concedo o prazo 

improrrogável de 05 dias, para que o façam. DESCUMPRIDO, certificado, 

encaminhe-se cópia das fls.60ss e deste despacho à OAB para as 

medidas que julgar cabível ao caso.

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 II, do art. 12 do NCPC, bem como por se tratar de 

processo inserido na “Meta 02 – CNJ”.

Assim, segue sentença em 07 laudas.

Em face de o decisum, procedo o desbloqueio do Bacenjud de fls.67.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757720 Nr: 9915-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDETE PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO HONDA 

S/A em face de WALDETE PEREIRA RAMOS, declarando rescindido o 

contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma definitiva, em 

mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade, cabendo na fase de liquidação de sentença o 

afastamento dos juros moratórios e da multa, aplicando-se apenas a 

comissão de permanência à média de mercado, abatendo-se ao débito em 

aberto.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 933808 Nr: 51383-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOP OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME, VANDERLEI BATISTA DA SILVA, FRANCISCO IRISMAR 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Por verificar que no aviso de recebimento de fls.158, consta a tentativa de 

citação infrutífera em decorrência de a informação “AUSENTE”, tenho que 

não há nos autos a demonstração de que o réu Francisco se encontra em 

local incerto e não sabido.

De tal sorte, determino a expedição de nova missiva, ao mesmo endereço 

e desde já determino, caso novamente se repita a mesma ocorrência, a 

expedição de Carta Precatória com prazo de 60 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 1017622 Nr: 30795-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS FILHO, ADALTO 

LIMONGI DE FREITAS, LARISSA LIMONGI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BIDINOTTO - 

OAB:OAB/SP 340859, LYEGE JARDIM - OAB:OAB/SP 334357, MARCOS 

DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES - OAB:8988/O

 (...) Ante o teor do v. acórdão de fls. 247/249, qual seja, “(...) Isso posto, 

nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que 

julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de 

Posse, código nº 1017622, proposta por BicBanco-Banco Industrial e 

Comercial S.A. em face de Adalto de Freitas Filho, Adalto Limongi de 

Freitas e Larissa Limongi de Freitas, aqui apelantes, declarou a rescisão 

do contrato de compra e venda firmado entre as partes e autorizou a 

reintegração, do banco autor, na posse dos imóveis objetos das 

matrículas 108.151, 108.219, 108.113, 108.185, 108.130, 108.184 e 

108.198, todas do 6º Serviço Notarial de Cuiabá.(...)” a expedição de 

mandado de imissão de posse e a requerida carta de sentença é a medida 

que se impõe. Com efeito, EXPEÇA-SE imediatamente o mandado de 

INTIMAÇÃO e/ou NOTIFICAÇÃO aos requeridos/eventuais moradores dos 

imóveis residenciais descritos às fls. 48/51, para que promovam à sua 

DESOCUPAÇÃO, no prazo de 40 dias, sob pena de uso de força policial e 

arrombamento. Após, tudo cumprido, EXPEÇA-SE O MANDADO DE 

IMISSÃO DE POSSE em favor de CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION 

BANK BRASIL, quanto aos bens retromencionados. Com efeito, CONCEDO 

o prazo de 15 dias para a juntada do comprovante de diligência e, 

consigno que as diligências deverão ser recolhidas, nos termos do 

Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

cuja guia para pagamento deverá ser emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

Ademais, DEFIRO a confecção da carta de sentença requerida pelo credor 

com o fito de compor título hábil para transferência dos bens imóveis em 

cartório. (..)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 775740 Nr: 29002-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES E BEZERRA E CIA LTDA ME, JESSYCA 

NAGANO BEZERRA, JACKELINE NAGANO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A-MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Por verificar que, além de não constar o nome da primeira ré no edital 

publicado, não foi procedida a diligência no endereço apresentado pela 

instituição financeira às fls. 165.

Assim, determino a expedição de carta de citação à primeira ré, via 

correios com aviso de recebimento, àquela localidade – Rua Vespaziano 

Ramos, 1705, Nossa Senhora das Garças, Porto Velho / RO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1082172 Nr: 2604-66.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GORETI SOARES FEDRIZZI, CLAUVERI FEDRIZZI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:317.234/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Intimação da parte autora para no prazo 15 dias manifestar-se acerca da 

petição de fls. 87/115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 940341 Nr: 54757-47.2014.811.0041

 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): TEC AGRO SOLUCAO AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar acerca de devolução de carta precatória de fls. 134/138.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747945 Nr: 45222-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. H. O. COMERCIO DE EMBALAGENS E 

EQUIPAMENTOS PARA AÇOUGUE LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:OAB/MT 14.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559/MT

 Nos termos da decisão de fls. 271, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial às fls. 275/295.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018692-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANUBIA BORGES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018692-31.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: VERANUBIA BORGES FERREIRA Vistos etc. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão, com liminar cumprida e citação da parte ré 

que, em contestação pretende a revisão de cláusulas contratuais e, 

dentre seus requerimentos, discute a legalidade de taxas e tarifas 

administrativas. Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 

1.578.526 SP (Tema 958), sob a relatoria do insigne Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, foi o recurso submetido como paradigma à análise 

de Repercussão Geral, na forma do art. 1.040 do CPC, para a 

consolidação do entendimento da Corte quanto a “validade da cobrança, 

em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por 

terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”. Ainda, determinou 

“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.” Deste modo, 
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por verificar que este caderno processual visa revisar a matéria em 

discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento à ordem 

superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o julgamento do 

REsp n. 1.578.526 SP. Nada obstante, por observar que já houve o 

cumprimento da liminar, com fito de evitar prejuízos à instituição financeira, 

autorizo-a a vender o bem apreendido, na forma do art. 3º, § 1º, do DL 

911 69. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2.018. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023493-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023493-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FABIO DE SOUZA OLIVEIRA 

Verifiquei que a guia de custas iniciais foi recolhida. - Paulo Vistos... 

Lançada a sentença que extinguiu o feito (ID 15399290) o requerente 

interpôs recurso de apelação no ID 15932235, sem contrarrazões, tendo 

em vista a não angularização processual. Desta feita, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas 

homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de novembro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1021650-53.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO

EXECUTADO: NELSON FERREIRA DA COSTA

CITANDO: NELSON FERREIRA DA COSTA, CPF: 086.887.808-11

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/07/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.436,85

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1024455-76.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO

EXECUTADO: WANDERLEY SHOW BAR LTDA – ME, ADRIANE MAIA 

WANDERLEY E OMALY RODRIGUES PORTELA FRAGA WANDERLEY.

CITANDO: WANDERLEY SHOW BAR LTDA – ME, CNPJ nº 

22.679.966/0001-30, ADRIANE MAIA WANDERLEY, CPF: CPF nº 

688.792.291-68 E OMALY RODRIGUES PORTELA FRAGA WANDERLEY, 

CPF: 005.470.331-09.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/08/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 11.727,99

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1004283-16.2018.8.11.0041 (PJE)

AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

REQUERIDO(A,S): KELYN TIRLONI, ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

CITANDO(A,S): ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR, CPF: 018.805.621-11, E 

KELYN TIRLONI, CPF: 028.217.821-01.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/2/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 520.803,79

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 520.803,79. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT,8 de novembro de 2018. Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 1019054-67.2016.8.11.0041

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

 PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS

PARTE REQUERIDA: MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

LTDA- ME, SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA E NILDO FERNANDES 

SILVEIRA.

INTIMANDO/CITANDO: MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 
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LTDA- ME - CNPJ: 09.297.747/0001-28 SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA 

– CPF: 052.932.401-20 E NILDO FERNANDES SILVEIRA – CPF: 

511.278.301-04.

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da decisão 

abaixo transcrita e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, responder à 

ação. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada a 

revelia com nomeação de Curador Especial.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se por edital, pelo prazo de vinte 

dias, constando as advertências do procedimento e de nomeação de 

Curador Especial em caso de revelia. 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 publicado 

na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 2018.Assinado Digitalmente

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 1030624-16.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

 PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO

PARTE REQUERIDA: ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA

 INTIMANDO/CITANDO: ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA, CPF: 

056.411.598-32.

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da decisão 

abaixo transcrita e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, responder à 

ação. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada a 

revelia com nomeação de Curador Especial.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se por edital, pelo prazo de vinte 

dias, constando as advertências do procedimento e de nomeação de 

Curador Especial em caso de revelia. 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 publicado 

na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 2018.Assinado Digitalmente

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029302-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREW TANAKA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002393-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA VALERIA KANSO BRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora apresentar comprovante de protocolo dos ofícios 

expedidos nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010003-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005814-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031951-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR DURIGAN (EXECUTADO)

MARIANA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN (EXECUTADO)

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido do executado e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.11.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025127-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PEROTTO PAGOT (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 
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dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035184-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011169-65.2017.8.11.0041

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:

TIAGO MOREIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.11.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031166-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

NATALIA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção e REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029020-83.2018.8.11.0041

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:

CONSTRUTORA E MARMORARIA,TERRAPLENAGEM E LOCACAO 

CARLOSCARLOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

AILTON CARLOS JUNQUEIRA LOPES (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 de valores. 

Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023223-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

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))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO WILLIAN OLIVEIRA AMADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A pesquisa completa junto ao Infojud está nos autos sob sigilo, 

não havendo como retirar tal restrição, pois somente aos advogados 

habilitados nos autos terão conhecimento das informações. Caso estes 

não consigam o ato, deverão procurar a IT do E. Tribunal de Justiça, para 

proceder habilitação correta, pois as informações estão sob sigilo no 

processo. Assim, concedo o prazo legal para manifestarem. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.11.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

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:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010239-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARDANS LOPES COM. E SERV. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

THIAGO FERNANDO SOTOSKI LOPES (EXECUTADO)

WANESSA SOTOSKI LOPES (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora, no prazo legal, 

providenciar a citação da parte executada WANESSA SOTOSKI LOPES.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034332-40.2018.8.11.0041

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:

LUIZ ANTONIO ROCKENBACH - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO ROCKENBACH (EXECUTADO)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do 

Oficial de Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034722-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (RÉU)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (RÉU)

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (RÉU)
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MARIA APARECIDA BORGES DE BARROS ROCHA (RÉU)

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028165-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DA SILVA PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial do bem. Deverá o autor cumprir 

determinação dos autos, ou seja, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028810-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DE SOUZA FORTALEZA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.11.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039111-38.2018.8.11.0041

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:

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (EXECUTADO)

SHEBLY L M GHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.11.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006626-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (RÉU)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034493-50.2018.8.11.0041

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:

A A DE AQUINO - ME (RÉU)

ARONILDO ADILSON DE AQUINO (RÉU)

 

NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do 

Oficial de Justiça acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033015-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DALVA DE ARAUJO PAELO (EXECUTADO)

TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO (EXECUTADO)

DENIZIA ROSA LIMA (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para, no prazo 

legal, providenciar a citação da parte executada DENIZIA ROSA LIMA.

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)

 

NOTA AO AUTOR :Fica a parte autora intimada para efetuar o 

recolhimento do valor referente a distribuição da Carta Precatória , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006216-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO FERREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito efetivado nos autos. 

Intime-se o autor para manifestar sobre o referido e se tem por satisfeito 

com a obrigação. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004862-95.2017.8.11.0041

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:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (EXECUTADO)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0011642A (ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes intimadas da terceira temporada de Hasta Pública que 

restou negativa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004862-95.2017.8.11.0041

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:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (EXECUTADO)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0011642A (ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes intimadas da terceira temporada de Hasta Pública que 

restou negativa.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1045017 Nr: 43900-05.2015.811.0041

 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: GENILSON ELOI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

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

OAB: 16.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ROBERTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:247439

 Vistos etc.

Junte-se a petição que está na contracapa, protocolo 976894 de 

04/09/2018.

Trata-se de ação em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Anote-se nos 

registros pertinentes.

Pleiteia o autor, às fls. 233/ss, pela intimação da ré para o pagamento de 

R$ 10.992,24, enquanto a requerida, na petição a ser acostada, afirma 

que já houve a transferência de cota do autor, efetuando na data de 

30/08/2018 a consignação de R$ 10.177,45, que já se encontra na conta 

dos depósitos judiciais (extrato que segue).

De tal sorte, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, manifestar se 

concorda com o valor consignado, indicando seus dados bancários e, 

desde já saliento que o seu silêncio será tido como anuência ao montante 

depositado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771808 Nr: 24892-47.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

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

- OAB:13.791/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para apresentar, 

no prazo legal, guia de recolhimento de diligência para o endereço 

fornecido, ou seja, Bairro Morada do Ouro da cidade de Cuiabá/MT, vez 

que o apresentado foi para o Bairro Morada do Sol.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 919929 Nr: 43387-71.2014.811.0041

 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): MIGUEL ROSA PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 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:

 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.: 854850 Nr: 57367-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234531 Nr: 3729-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSÉ KULEVICZ, THEREZINHA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 134 de 451



SOBRAL KULEVICZ, ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR, RENATA CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - 

OAB:20576-O

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre 

ofício n.1691/18 de fls. 615 acostadas aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 874177 Nr: 12780-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABA IMPORTADOS DE OCULOS LTDA - ME, 

SAULO DA CRUZ CARDOSO, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 166972 Nr: 16635-14.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLEYDIGITAL - MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, WALDIR ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA, ELENICE 

RIBEIRO SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da 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.: 407737 Nr: 39006-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA WILLEMAN-ME, DIVA WILEMANN, 

ARILDO GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da 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.: 1127036 Nr: 21775-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVANI RAMOS LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da 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.: 1251847 Nr: 21734-08.2017.811.0041

 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: XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, EDMILSON EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - OAB:23683/A

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000985-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pelo autor, que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o 

apelado para responder no prazo de Lei. Após, cumpra-se determinação 

anterior e remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.11.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009574-94.2018.8.11.0041

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:

ADRIANO MOREIRA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. A sentença prolatada teve como escopo o pedido do 

autor e reconheceu como acordo extrajudicial das parcelas em aberto, 

pois em relação a está não poderá ser sujeita de nova ação. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09.11.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015532-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 135 de 451



BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORMINA MATOS DOS SANTOS LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.11.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011586-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LUCAS SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.11.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005349-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 5 

DIAS, MANIFESTAR NOS AUTOS, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022454-89.2016.8.11.0041

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:

CLAUDIA MARIA G. DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 379790 Nr: 16035-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYNX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT
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 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de LYNX IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA (fls. 425/443).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 426, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, 

VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que agora se trata de cumprimento de sentença.

No mais, a Secretaria promova-se a abertura do 3º volume dos autos, a 

partir da fl. 400, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 5 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1093061 Nr: 7513-54.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A. FRANCO - EPP, FAUSTINO SCORPIONI, 

IVONETE APARECIDA FRANCO, JURANDIR SCORPIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 1- INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer esclarecimentos conforme possibilita o §1º do art. 357 do CPC, 

bem como para, em 15 dias (art. 465, II e III do CPC), indicar assistentes 

técnicos (com endereço eletrônico) e apresentar seus respectivos 

quesitos.

2- Ressalte-se que no mesmo prazo do requerimento dos 

esclarecimentos, o autor deverá juntar nos autos os extratos bancários da 

conta corrente que formalizado o contrato em questão, desde a sua 

constituição até a data da atualização do débito informado na inicial, qual 

seja, 16/02/2016, nos termos do caput e inciso VIII do CDC e art. 397 do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710035 Nr: 2951-75.2011.811.0041

 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 - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVA AGENCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE 

RECEPTIVO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FERREIRA FILHO - OAB:15222, LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA 

SECCHI - OAB:17431-A

 Certifico que a decisão de fls. 244 publicada no DJE 10292, não constou 

patrono da parte executada razão pela qual renovo a intimação DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB em face de NATIVA 

AGÊNCIA DE VIAGEM E TRANSPORTE RECEPTIVO LTDA-ME (fls. 

220/243).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime os Executados na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 225, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, 

VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que agora se trata de cumprimento de sentença.

No mais, a Secretaria promova-se a abertura do 2º volume dos autos, a 

partir da fl. 200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 5 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 776832 Nr: 30165-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, EDMILSON GONÇALVES DE SOUZA

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

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segue o demonstrativo de liberação do veiculo placas NUG9920, realizada 

via Sistema RENAJUD.

 Em dez (10) dias manifeste-se o Credor sobre os demais veículos que 

foram objeto de restrição por este juízo, como se verifica das fls. 127 e 

129,130.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 730448 Nr: 26510-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

No entanto, seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema 

INFOJUD e RENAJUD. Consigno que havendo informação de endereço 

distinto daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de 

citação, caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação do Executado.

 Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014263-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014263-84.2018.8.11.0041 (PJE) Despacho Vistos etc. Defiro o pedido 

do exequente, vindo na petição de Id 14630925, e para tanto, procedo à 

consulta do endereço do executado pelos Sistemas Infojud (Receita 

Federal) e Bacen/Jud (Banco Central): Edir Luciano Martins Manzano – 

CPF n. 465.894.658-00. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação 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)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que tendo em vista que a liminar foi deferida 

para efetuar a SUSPENSÃO do Leilão que deveria ser realizado na data 

pretérita de 30/10/2018, bem como não constar qualquer determinação 

para expedição de documentos a fim de realizar o feito, e ainda não 

constar na inicial que a Sra. Ilza Maria da Silva Hungria é parte no pólo 

ativo da demanda, visto que inexiste procuração "ad judicia " assinada 

pela mesma; deixo de expedir documentos a fim de cumprir a liminar, e 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o que de 

direito, providenciando o necessário, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

que em caso de silêncio da parte autora, dever-se-á os autos aguardar a 

realização da Audiência agendada. É o que me cumpre certificar.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014628-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI JOSE DE SANTI (AUTOR(A))

R. BATISTA DE SOUZA SANTI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014628-75.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Designo o dia 

31/01/2019, às 14:30 horas, para a audiência de instrução e julgamento, 

por ser de interesse do requerente. Intimem-se as partes pessoalmente, 

inclusive para prestarem depoimento pessoal, ressaltando que a ausência 

implicará em confissão ficta, seus patronos e testemunhas oportunamente 

arroladas (via postal, com AR). Cientificando ainda o requerido quanto ao 

pleito do requerente de ID 12412484, para que traga à audiência “Preposto 

que tenha conhecimento dos fatos ocorrido no atendimento feito na 

Agência Goiabeiras, bem como, no Escritório Central do Banco do Brasil, 

que fica na Getúlio Vargas, esquina com Barão de Melgaço de nome 

MÁRCIO, e/ou o Gerente da Agência Goiabeiras, também de nome 

MÁRCIO/Gerente da conta dos autores na data dos fatos, que foram que o 

atendeu conforme fatos relatados na inicial”. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 09 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 989246 Nr: 18199-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GOMES, ENIDIA MENDES GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT

 I – Conciliação prejudicada, diante da ausência da parte autora e seu 

advogado. Entretanto, compulsando os autos observo que não houve a 

intimação pessoal dos autores. II – Voltem-me os autos conclusos para 

julgamento, obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da 

Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, saindo os presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1119596 Nr: 18572-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RONDON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 I – Conciliação prejudicada. II – Compulsando os autos observo que o 

banco requerente se manifestou às fls. 99/100, informando não ter 

interesse na realização da audiência de conciliação. Assim, voltem-me os 

autos em conclusão. Cumpra-se, saindo os presentes devidamente 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 174009 Nr: 22375-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA, ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 210, tendo em vista que a parte executada 

manifestou nos autos por meio de procurador, impulsiono os autos para 

intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1162772 Nr: 37090-77.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA GONÇALVES DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos de fl. 93, (protocolo 

datado em 15/08/2018) requer dilação de prazo de 15 (quinze dias) cujo o 

lapso temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria 
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para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos no estado em que 

se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1137391 Nr: 26303-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAHONE TRANSPORTES LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl. 135/137, sob pena de concordância tácita.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013997-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1013997-68.2016 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante da 

certidão do Oficial de Justiça, vinda no Id 4768497, bem como, da 

correspondência devolvida, juntada no Id 11521551, dando conta da 

impossibilidade de localizar o executado, aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução. Bem ainda, 

em entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.687 – MG 

(2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do 

Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

arresto, constrição, “online” constante na petição de Id 11987812 e, para 

tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito - 

R$ 84.575,27 (oitenta e quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e 

vinte e sete centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à executada, Elvira Kelli de Almeida Cruz – CPF nº 

090.628.089-30, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se a executada, dando-lhe ciência 

do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. II – Intime-se o banco exequente para providenciar 

o andamento do feito, efetivando a citação da executada, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 06 de 

novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009604-66.2017.8.11.0041

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:

JEAN GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009604-66.2017 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Apesar de 

devidamente citados os executados, conforme certidão de Id 9687791, 

verifico que os mesmos não pagaram a dívida, nem ofereceram bens à 

penhora. Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução. Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 80/81 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado - R$ 29.617,74 (vinte e nove mil, seiscentos 

e dezessete reais e setenta e quatro centavos) -, que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: 

JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - ME – CNPJ nº 19.065.730/0001-07 e 

JEAN GOMES DOS SANTOS – CPF nº 009.355.681-07, fl. 08-v, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes, ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. 

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038969-34.2018.8.11.0041

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:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT0005058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO BARBOSA DE ARRUDA (RÉU)

BARBOSA E ARRUDA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038969-34.2018.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 

Diante do pedido da Cooperativa requerente para desconsideração do 

protocolo da demanda, por equívoco na distribuição da ação, defiro o 

pedido contido na petição de Id 16404751, proceda-se ao imediato 

cancelamento da distribuição da petição inicial e posterior arquivamento 

dos autos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 09 de novembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario
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Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023811-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E 

AGROPECUARIA DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023811-70.2017 (PJE) Decisão Interlocutória Vistos etc. Cooperfish – 

Cooperativa Mista de Psicultura e Agropecuária do Cerrado ajuizou Ação 

Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito C/C Indenização Por 

Danos Materiais e Morais em face de Banco Safra S/A. Afirma a 

Cooperativa requerente que conta com aproximadamente 73 associados, 

tendo como objetivo: industrializar o pescado de seus cooperados, para 

tanto, visa agregar valor ao produto comercializado, para desta forma 

proporcionar melhor qualidade de vida respeitando meio ambiente. Que 

firmou com o banco requerido, a Cédula de Crédito Bancário Nº 

002107367 – Crédito Rural - Cooperativas (Doc. anexo), para 

disponibilização de crédito no importe da ordem de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), Taxa de Juros fixadas em 1,890000% a.m, sendo 

a Taxa de Juros Efetiva de 1,894235% a.m., equivalente a 25,720000% 

a.a., estando os encargos Pré-Fixado. Afirma que efetivamente, utilizara 

os recursos financeiros oriundos da Cédula de Crédito Bancário Nº 

002107367 – Crédito Rural – Cooperativas, no importe da ordem de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) por apenas e tão somente 14 

(quatorze) dias, e, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2016, efetivamente 

pagara o importe da ordem de R$ 449.682,11 (quatrocentos e quarenta e 

nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e onze centavos). Aduz o 

pagamento do importe da ordem de R$ 449.682,11 (quatrocentos e 

quarenta e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais e onze centavos), 

nos dias 15 e 16.12.2016, integralmente quitara o débito decorrente da 

utilização do importe pactuado nos termos do Contrato denominado Cédula 

de Crédito Bancário Nº 002107367 – Crédito Rural - Cooperativas. Por 

oportuno, necessário e conveniente destaca que o pagamento efetuado 

pela Autora, em muito sobeja o valor devido, tanto assim ocorrera, que no 

mesmo dia 16.12.2016, a Autora realizara “APLICAÇÃO CDB FLUXO DE 

CAIXA” Documento Nº 24847, do importe da ordem de R$ 31.000,00 (trinta 

e um mil reais), ficando e permanecendo com saldo positivo em conta até 

21.12.2016. Que há cobrança no contrato de encargos abusivos, tais 

como as tarifas administrativas incidentes. Assim, em sede de 

antecipação da tutela de evidência pede o cancelamento do contrato que 

gerara a Cédula de Crédito Bancário – 002107367 – Crédito Rural – 

Cooperativa, posto que alega integralmente pago e vencido em 

01.06.2017; pede a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como que o banco se abstenha de inserir o nome 

da autora e de seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência do referido contrato. É o Relatório. Fundamento e Decido. Em 

sede de antecipação de tutela, pugna a requerente pelo cancelamento do 

contrato que gerara a Cédula de Crédito Bancário – 002107367 – Crédito 

Rural – Cooperativa, posto que alega integralmente pago e vencido em 

01.06.2017; pede a exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como que o banco se abstenha de inserir o nome 

da autora e de seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência do referido contrato. 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). Inicialmente tenho que o pedido de cancelamento do contrato 

firmado é matéria que deve ser analisada com cautela, necessitando 

melhores esclarecimentos, bem ainda, que se confunde com o mérito. Bem 

como, tenho que não merece guarida o pedido de exclusão de seu nome 

dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que o banco 

se abstenha de inserir o nome da autora e de seus avalistas nos órgãos 

de proteção ao crédito em decorrência do referido contrato, uma vez que 

segundo a própria autora alega o contrato, supostamente, se encontra 

quitado, não havendo motivo para o banco inserir restrição por contrato 

que se encontra adimplente. Bem ainda, analisar pedido de alteração dos 

valores cobrados no contrato, dos juros e taxas a serem aplicadas seria, 

novamente, adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. 

Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir 

o nome da requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já 

pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se 

materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor 

fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor 

verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o 

caso dos autos, uma vez que, ao que se alega, trata-se de contrato 

adimplente. No caso vertente, da análise dos fundamentos expostos pela 

empresa requerente, não vejo presentes os requisitos autorizadores, 

dentre eles a fumaça do bom direito em suas alegações. Posto isto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência postulado pela requerente. 

Aguarde-se a especificação de provas determinada na decisão proferida 

no Id 16362165. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de novembro 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 Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1306942 Nr: 10095-56.2018.811.0041

 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: MARCOS PAULO DOURADO SARRAF DE OLIVEIRA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELDES LAZZARI LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, diante do exposto, decido:a)- Defiro a emenda da petição inicial 

nos moldes postulados pelo Embargante, de modo que a Srª. Gestora 

Judiciária deverá adotar as medidas pertinentes, a fim de também 

acrescer ao polo passivo dos presentes embargos o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso;b)- Indefiro a pretensão liminar pleiteada, contudo 

o bem móvel aqui discutido não integrará eventuais atos executórios, até o 

deslinde dos presentes embargos, certificando-se o necessário nos autos 

principais;c)- Citem-se e intimem-se os Embargados, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso (pessoalmente) e Joeldes Lazzari Lemes, na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos principais, mediante 

simples publicação na imprensa oficial (art. 677, § 3º do NCPC), para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, ofertarem as contestações, nos 

termos do art. 679 do Novo Código de Processo Civil; d)- Decorrido o 

prazo para manifestação dos embargados, intime-se a embargante para, 

querendo, impugná-las;e) – No mais, para fins de concretização do 

apensamento das ações, diante da excepcionalidade, este feito deverá 

ser arquivado fisicamente, procedendo-se, ainda, a Senhora Gestora 

Judicial da Secretaria desta Especializada, sua redistribuição pelo Apolo 

Eletrônico, mantendo-se incólume os atos judiciais até então 

praticados.Expeça-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 822222 Nr: 28401-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DA SILVA, DENIS DA SILVA 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOT. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - 

OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, Mário 

Donal Spalatti - OAB:23.230/MT

 Ante o exposto, resolvendo-se o mérito do presente processo, julgo 

improcedentes os pedidos constantes nesta ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, nos moldes do art. 487, I do CPC.Sem custas 

ou honorários, por força do artigo 18 da Lei nº. 7.347/85.Publique-se e 

intimem-se, inclusive o Estado de Mato Grosso, enviando-se, em seguida, 

os autos ao Juízo ad quem, haja vista que sentença que concluir pela 

carência ou pela improcedência do pedido em ação de improbidade 

administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação 

subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 

da Lei nº 4.717/65 [STJ. 1ª Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman 

Benjamin, julgado em 24/5/2017 (Info 607)]Após o trânsito em julgado do 

acórdão a ser proferido em sede de reexame necessário, arquivem-se os 

autos, com as cautelas necessárias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008609-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. T. (REQUERENTE)

E. T. (REQUERENTE)

A. T. K. (REQUERENTE)

C. G. T. (REQUERENTE)

L. G. T. (REQUERENTE)

G. L. T. T. (REQUERENTE)

A. T. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE, por meio do seu Advogado, para efetuar 

o pagamento das custas dos o Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Guiratinga/MT, para que se proceda a Averbação da Curatela de Avelino 

Tavares.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011198-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO(A))

PAMYLLA DIAS DE SOUZA OAB - 022.093.471-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ CUSTÓDIO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/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 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1011198-81.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ISADORA DIAS CUSTODIO DOS 

SANTOS REPRESENTANTE: PAMYLLA DIAS DE SOUZA RÉU: ALEXANDRE 

LUIZ CUSTÓDIO DOS SANTOS Vistos etc. Colha-se o pronunciamento do 

digno Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de 

novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em 

Substituição legal

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028662-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VERA LUCIA RODRIGUES ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019896-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. J. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - 

MT JUIZO DA Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões EDITAL 

DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 1019896-47.2016.8.11.0041 

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXEQUENTE: ANA CAROLINA DE 

JESUS ARAUJO EXECUTADO: CLAWILSON ALMEIDA LACAVA 

INTIMANDO - EXECUTADO: CLAWILSON ALMEIDA LACAVA, brasileiro, 

divorciado, CPF 698.100.871-87. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado, 

CLAWILSON ALMEIDA LACAVA, sobre o instrumento de protesto, número 

39.012, livro 7.233, folha 266, lavrado pelo 4º Serviço Notarial desta 

Comarca, em 13/07/2018, diante da inércia da referida parte em efetuar o 

pagamento, no tríduo legal, no valor de R$21.429,10 (vinte e um mil e 

quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos). Cuiabá - MT, 9 de 

novembro de 2018. Mirelli Silva Gestora Judicial Autorizada pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009007-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VIEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE AMORIM ARRUDA (RÉU)

ROBSON VIEIRA FERNADES JUNIOR (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo à intimação da parte autora para tomar ciência da carta precatória 

juntada aos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1099576 Nr: 10407-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCAB, FLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 15714-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21.302, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:OAB.20.429/A, ZIRALDO 

MARTINS VIEIRA - OAB:15366/GO

 Vistos.
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Considerando o teor da certidão de fl. 110, esclareço que foi grafada 

equivocadamente a página correpondente aos valores depositados em 

juízo, pois, em vez de pág. 37, deveria ter constado pág. 99.

Assim, expeça-se o alvará para levantamento dos valores depositados em 

juízo, conforme comprovado à fl. 99.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 107, até o arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 375626 Nr: 11860-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DUARTE VIEIRA, FERNANDO ANDRADE 

VALDASCA, FABIANA ANDRADE VALDASCA MEDINA RAMOS, 

KAROLINA DUARTE VIEIRA, K.D.V, A.D.V., ALDAÍZA MARIA COELHO 

CAVALCANTE, ELIZA DA SILVA GARCIA BORGES, CLEONICE DUARTE 

VIEIRA, A.V.V.J., A.M.C.V., G.V.S., N.V.S., R.V.S., WELLINGTON DE 

SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO VIEIRA VALDASCA 

NETO, KARLA DUARTE VIEIRA DE CAMPOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HÉLIO R. DO PRADO 

FILHO - OAB:7626/MT, DARLAN ADIB FARES - OAB:OAB/MT 9265, 

DAVI SOARES DE MIRANDA - OAB:15.123/MT, DEYSE DE MORAIS 

CORREA - OAB:, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARCELON ANGELOS DE MACEDO - OAB:11009-B/MT, 

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215, MAURICIO 

BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT, MONIZE ATEYEH - 

OAB:12508, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B, OZANA 

BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - OAB:6084, 

VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT, Vinicius Kenji Tanaka - OAB:20773

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação do inventariante para que, dentro do prazo de 15 

dias, manifeste acerca da cota ministerial de fls. 846.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 322816 Nr: 24019-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPRB, IABDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, VINICIUS 

ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB-9453

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:5

Nome do intimando:E.P.R.B representado por sua genitora IJOSIANY 

APARECIDA DE BASTOS MATOS

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:ANA CARLA CURVO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1105786 Nr: 12873-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLM, LDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11.665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:5

Nome do intimando:B. DE L. M. representado por sua genitora LUCIANA DE 

LIMA

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:ANA CARLA CURVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 85710 Nr: 4657-55.1995.811.0041

 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: HELEN LUCE CAMPOS, ANABELLA BORGHI DA 

SILVEIRA BARRETO, JONATAS MOREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS FURQUIM DA SILVEIRA BARRETO 

"DE CUJUS", CELINA MACHADO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - OAB:19.640, 

MARCUS CESAR MESQUITA - OAB:5036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

endereço correto do Banco do Brasil (item a)de fls. 371 dos autos, para 

expedição do ofício conforme determinado, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 751948 Nr: 3738-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFCDS, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465-B, GISELLE FERREIRA VIEIRA - OAB:10.648/MT, GUSTAVO 

VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:5

Nome do intimando:A. F. C. DOS S. representado por sua genitora 

MARICÉLIA BISPO DOS SANTOS

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:ANA CARLA CURVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 53832 Nr: 18181-75.2002.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSP, EAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:5101-MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, EUDACIO ANTONIO DUARTE - OAB:1565, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, RYOYU HAYASHI - 

OAB:1809-A/MT, SALVADOR POMPEO DE BARROS FILHO - 

OAB:5714-OAB/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 Vistos.

 Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fl. 2.369, inclusive no que se refere à 

expedição do alvará (conta informada à fl. 2.395).

 Defiro o requerimento de fls. 2.450/2.451.

 Com relação ao requerimento de fls. 2.461/2.464, intime-se a senhora 

Elieth Reis Calçados, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Referindo-me ao requerimento de fls. 2.380/2.382, intime-se o subscritor 

para que esclareça e comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, se 

a dívida executada na 7ª Vara Cível da Capital, por meio da ação n. 

1011975-66.2018.8.11.0041, tem alguma relação com os honorários aos 

quais se refere nestes autos (fls. 2.380/2.382).

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 836393 Nr: 41391-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSDS, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:5

Nome do intimando:K. DA S. DE S. representado por sua genitora 

ROSELENE DA SILVA

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:ANA CARLA CURVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 800058 Nr: 6481-19.2013.811.0041

 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: IZAURA DE SOUZA TOSTA, SIMONE APARECIDA 

TOSTA, EVANDRO CARLOS TOSTA, ERICA GISELE TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSUÉ CARLOS TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a initmação da inventariante para retirar o formal de partilha 

dentro do prazo de 10 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 885029 Nr: 19873-89.2014.811.0041

 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: LENYR CANAVARROS DE FRANÇA, LENIRA 

CANAVARROS INFANTINO, LOURDES CANAVARROS MONACO, OTAVIO 

CANAVARROS, LUCY CANAVARROS, OSMAR LINS CANAVARROS, 

JACQUES CANAVARROS, ORIVALDO CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OMAR CANAVARROS, ESPÓLIO 

DE BENEDICTA LINS CANAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VELLOSO V. 

MARCONDES - OAB:3599 B, ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA 

MARCONDES - OAB:3599-B, JOSÉ FRANCISCO SILVA COLADO 

BARRETO - OAB:7.266/MT, MANOEL ANTONIO GARCIA PALMA - 

OAB:5497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:5

Nome do intimando:OTAVIO CANAVARROS, LUCY CANAVARROS, 

LOURDES CANAVARROS MONACO,OSMAR LINS CANAVARROS E 

ORIVALDO CANAVARROS

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:ANA CARLA CURVO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 772695 Nr: 25810-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAHÍDE AURELIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DEOLINDO AURELIANAO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:5

Nome do intimando:ALAHÍDE AURELIANA DA SILVA

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:ANA CARLA CURVO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1128865 Nr: 22531-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCR

 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 ME097

Prazo do Edital:15

Nome do(a) Citando(a):VANIA CASTRO RIBEIRO

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho: Cite-se a requerida por edital, para, querendo, 

apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 

Decorrido o prazo sem manifestação, desde já nomeio com curadora 

especial à demanda, a doutra Gislaine Figueira Desto, defensora pública 

que atua perante esta Vara Especializada, que deverá ser intimada 

pessoalmente do encargo. Intimem-se.Cumpra-se

Nome e cargo do digitador:ANA CARLA CURVO

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1044765 Nr: 43808-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS, ANDS, MNDS, ISR, NLSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENANCIO 

LOUREIRO - OAB:12817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente para que, dentro do prazo legal de 15 dias, 

apresente a Impugnação à Contestação..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 975249 Nr: 11724-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242, MICHELLE SANTOS MACHADO - OAB:13023/O, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:21.198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente para que, dentro do prazo de 15 dias, apresente 

a Impugnação à Contestação, apresentada com a Carta Precatória juntada 

aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015293-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCCA VICTORIA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANNY STEFANY BISPO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILMA BENEDITA SANTANA OAB - 346.419.041-20 (REPRESENTANTE)

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 143 de 451



CARLOS JOSE FERREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1015293-57-2018.811.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário c/c 

investigação de paternidade proposta em razão do falecimento de Carlos 

José Ferreira dos Santos, de quem as requerentes declaram serem as 

únicas herdeiras, motivo pelo qual pedem que seja declarada nos mesmos 

autos da ação de inventário o vínculo de parentesco com Danny Stefany 

Bispo do Nascimento, embasado em exame de DNA, realizado após o 

falecimento do inventariado. 2. Inicialmente, verifica-se que foi formulado 

pedido de gratuidade processual para as partes. Contudo, nas ações de 

inventário o recolhimento das custas constitui obrigação do Espólio, de 

modo que, o pedido de gratuidade deve ser analisado com fundamento 

nas condições do espólio de suportá-lo. Por essa razão, considerando o 

valor venal dos bens que compõem o acervo hereditário, defiro, por ora, a 

gratuidade processual ao Espólio, com a ressalva de que se for 

constatado que possui condições de arcar com as despesas do processo 

o benefício será revogado. 3. Nomeio Zilma Benedita Santana, genitora da 

herdeira B.V.S.S., para exercer a função de inventariante, nos termos do 

art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. INTIME-SE a inventariante 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara 

Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a 

função. 5. Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 

20 (vinte) dias úteis, apresentar as primeiras declarações, contendo o rol 

de bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 620 e 

seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. 6. As 

primeiras declarações deverão ser instruídas com os seguintes 

documentos: a) certidão atualizada de inteiro teor da matrícula ou 

documento capaz de comprovar a aquisição de direitos pelo inventariado 

sobre o imóvel descrito como “terreno com 200 m², sito à Lote nº 37, 

Quadra 16, Jardim 1º de Março, na Rua 09, Quadra 06, Lote 30, Casa 219, 

Bairro Jardim Leblon, na cidade de Cuiabá/MT”; b) certidão negativa de 

débitos fiscais expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, referente à 

débitos em geral, em nome do inventariado; c) certidão de inexistência de 

testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 7. Sobre o incomum pedido de 

reconhecimento da paternidade nos mesmos autos da ação de inventário, 

é necessário colher o parecer do Ministério Público, tendo em vista que há 

interesse de pessoa incapaz para os atos da vida civil. 8. Defiro 

parcialmente a liminar para autorizar que seja alugado o imóvel objeto da 

matrícula n. 49.096 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá. 9. 

No que se refere ao imóvel descrito como “lote n. 37, quadra 16, Jardim 1º 

de Março, na Rua 09, Quadra 06, Lote 30, Casa 219, Bairro Jardim Leblon, 

na cidade de Cuiabá/MT”, vê-se que o documento juntado ao processo 

como prova de promessa de aquisição dos direitos de propriedade foi 

firmado por terceiros (id. 13489479), no qual o falecido sequer figura 

como parte. 10. Logo, o pedido carece de comprovação dos direitos sobre 

o imóvel, impedindo que seja autorizada sua locação. Ademais, importa 

observar que, caso não seja comprovado documentalmente que 

inventariado tenha adquirido direitos sobre o referido bem, não haverá 

interesse processual para sua partilha nesta ação, até mesmo porque a 

posse constitui estado de fato que requer a produção de provas não 

suportadas pelo sumário rito da ação de inventário. 11. Expeça-se ofício a 

Caixa Econômica Federal, solicitando a transferência de saldos de FGTS e 

PIS depositados em favor do inventariado, remetendo-se, em anexo, a 

certidão de óbito (id. 1348421) e os documentos juntados com id. 

13489488 e 13489493. 12. Promova-se o bloqueio do saldo das contas do 

inventariado, via BACENJUD, e a transferência do valor bloqueado para 

conta de depósitos judiciais. 13. Proceda-se com a consulta de veículos 

cadastrados em nome do falecido, via sistema RENAJUD. 14. Após, ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9.11.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017682-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO ROLDAN MENEZES (REQUERENTE)

ALEXANDRE STEFANO ROLDAN MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE OAB - MT9758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH AGUILERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1017682-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDSON ROBERTO ROLDAN 

MENEZES, ALEXANDRE STEFANO ROLDAN MENEZES REQUERIDO: 

ELIZABETH AGUILERA Processo n. 1017682-15-2018.811.0041 Visto. 1. 

Trata-se de ação de inventário proposta sob a forma de arrolamento 

sumário em razão do falecimento de Alexandre Benet Durandis 

(incorretamente qualificado na petição inicial como “Durants”), de quem o 

requerente declara ser herdeiro, juntamente com Alexandre Stefano 

Roldan Menezes, ambos representados pela mesma advogada nesta 

ação. 2. Inicialmente, verifica-se que foi formulado pedido de gratuidade 

processual para as partes. Contudo, nas ações de inventário o 

recolhimento das custas constitui obrigação do Espólio, de modo que, o 

pedido de gratuidade deve ser analisado com fundamento nas condições 

do espólio de suportá-lo. Por essa razão, considerando o valor dos bens 

que compõem o acervo hereditário (R$ 793.000,00), indefiro a gratuidade 

processual ao Espólio. Por isso, determino que as custas sejam recolhidas 

antes da expedição do formal de partilha, consoante o disposto no art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 3. Analisando os 

documentos anexados à petição inicial, verifica-se que os requerentes 

foram registrados como filhos de Jonas Menezes de Souza (id. 13782963 

e 13782959), porém, com base em exames de DNA acostados à petição 

inicia, afirmam que são filhos do inventariado. Informam, ainda, que o 

reconhecimento da paternidade constitui objeto do Processo n. 

1017669-16.2018.811.0041, que tramita perante a 4ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca. 4. Aduzem, ainda, que o inventariado teria 

convivido em união estável com Elizabeth Aguilera, com quem firmaram 

acordo (id. 13783310), reconhecendo a existência do vínculo familiar. 5. 

Contudo, a inicial não foi instruída com instrumento de procuração da 

suposta companheira, ao contrário, foi requerida sua citação, situação 

que caracteriza a existência de litígio. 6. Por essa razão, constata-se a 

irregular propositura da ação de inventário sob a forma de arrolamento 

sumário, que pressupõe a inexistência de litígio entre os interessados. 7. 

Além disso, a partir das certidões juntadas com id. 13783281 e 13783285, 

constata-se que os lotes 22 e 23, objetos da matrícula n. 23.358 do 2º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, estão registrados em 

nome de terceiros, não havendo prova de que o falecido tenha adquirido 

direitos sobre esses bens. 8. Por fim, verifica-se que a inicial não foi 

instruída com documento imprescindível para sua propositura, qual seja, a 

certidão de óbito do inventariado. 9. Diante do exposto, emende-se a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, instruindo-a com a certidão de 

óbito do inventariado, bem como, regularizando o rito processual, quer 

seja com a juntada da procuração firmada pela suposta convivente, caso 

em que a ação poderá ser processada na forma do arrolamento sumário, 

quer seja pelo pedido de processamento do inventário na forma ordinária, 

com requerimento de citação da suposta companheira. Ainda, os 

requerentes deverão promover a juntada aos autos das certidões de 

nascimento devidamente retificadas, em que o inventariado conste como 

seu genitor. 10. Caso ainda não haja sentença reconhecendo a 

paternidade, após a emenda o processo deverá ser suspenso, nos 

termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. 11. 

Promova-se a retificação da distribuição, incluindo o falecido como 

inventariado (CPF 298.516.531-87) e Elizabeth Aguilera como interessada 

(CPF 301.326.221-49). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9.11.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025545-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. N. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO TARGINO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1025545-22.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de arrolamento 

sumário proposta pela única herdeira de Mario Targino da Silva, em que 

postula adjudicação de bens móveis, sendo eles dois veículos 

automotores, bem como, alvarás para levantamento de valores 

depositados em contas bancárias do falecido. 2. Inicialmente, é necessário 

observar que nas ações de inventário e arrolamento as custas são 

responsabilidade do espólio. Desse modo, tendo em vista o valor do 

acervo hereditário, defiro a gratuidade processual ao espólio. 3. Sobre a 

ação de arrolamento sumário, dispõe o art. 659 do Código de Processo 

Civil que deve ser homologada de plano pelo juiz. 4. Analisando o 

processo, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com os 

documentos necessários para o processamento da ação, e que impedem 

a homologação, sendo eles os seguintes: a) certidões negativas 

expedidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, pelo Estado de Mato 

Grosso (PGE e SEFAZ) e pela Receita Federal do Brasil; b) certidão de 

inexistência de testamento (Provimento n. 56/2016/CNJ). 5. Com efeito, 

com base no art. 320 e no art. 330, inciso IV, do CPC, a inicial deve ser 

emendada, sob pena de indeferimento. 6. Portanto, intimem-se os 

requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instruam os autos 

com os documentos relacionados nesta decisão, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 7. Expeça-se ofício ao Banco Santander, 

solicitando que promova o depósito dos créditos devidos ao inventariado 

na Conta de Depósitos Judiciais do TJMT, informando-lhe o passo-a-passo 

para emissão da guia de depósitos. 8. Promova-se o bloqueio de saldo 

depositado em contas bancárias, via sistema BACENJUD, e sua 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais. 9. Cumpridas essas 

determinações, dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 9.11.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1033210-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CLAUDIO FIRMINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Erro de intepretação 

na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1033210-89.2018.8.11.0041 

Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO CONSENSUAL 

(98) POLO ATIVO: Nome: ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA SANTOS 

Endereço: RUA PROFESSORA ALINE TOCANTINS, 90, CIDADE ALTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-465 POLO PASSIVO: Nome: JOSÉ CLAUDIO 

FIRMINO DOS SANTOS Endereço: RUA DIAS CABRAL, 44, - ATÉ 559/560, 

CENTRO, MACEIÓ - AL - CEP: 57020-250 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do representante da Autora para manifestar sobre a certidão 

negativa a seguir transcrita, no prazo de cinco dias:Certifico que, de 

posse do mandado não foi possível citar e intimar José Claudio Firmino dos 

Santos, em razão da não localização da rua Dias Cabral no Centro de 

Cuiabá-MT. O referido é verdade e dou fé. CUIABÁ, 9 de novembro 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020066-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. I. D. O. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT0010177A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. E. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. 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 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Erro de intepretação 

na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1020066-48.2018.8.11.0041 

Valor da causa: $31,632.00 ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Revisão]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: 

ROSANE INFANTINO DE OLIVEIRA AMORIM Endereço: RUA A-1, 3-A, 

RESIDENCIAL PÁDOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-340 POLO PASSIVO: 

Nome: DORI EDSON DE AMORIM Endereço: RUA CINCO, 100, SOE - 

OPERAÇOES ESPECIAIS, CENTRO AMÉRICA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-787 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante da 

Requerente para manifestar sobre a certidão negativa, no prazo de 05 

(cinco) dias conforme Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo 

deste mandado. CUIABÁ, 9 de novembro 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.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015068-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. O. G. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Erro de intepretação 

na linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1015068-37.2018.8.11.0041 

Valor da causa: $957.00 ESPÉCIE: [Revisão, Oferta, Fixação]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: 

FELLIPHE OLIVEIRA GOMES DIAS Endereço: RUA B, 400, Penitenciária 

Centra do estado do Mato grosso (pce, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78098-280 POLO PASSIVO: Nome: Renata Ladeia Pereira 

Endereço: Rua LUULIO Deremitis, 88, Jardim Alvorada, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-001 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante da 

autora para manifestar sobre a certidão negativa a seguir: Certifico, que 

em cumprimento ao mandado, expedido por este Juízo, me diligenciei ate o 

bairro Alvorada, na cidade de Cuiabá, é, ali estando constatei não existir a 

Rua Julio Deremitis, e sim a Rua Jules Rimet, onde localizei o imóvel de nº 

88, é constatei que o mesmo encontra-se fechado, sem ninguém morado, 

fui ainda informado por um vizinho que ali funcionava uma marcenaria, e 

que a mesma se mudou há algum tempo não sabendo ele informar o novo 

endereço, é que o proprietario da mesma era o pai da Sra. Renata. Em 

face ao exposto, NÃO ME FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DA SRA. RENATA LACEIA PEREIRA. Assim sendo faço a 

devolução do mandado ao cartório e fico no aguardo de novas 

determinações deste Juízo. O referido e verdade e dou fé. . CUIABÁ, 9 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 55859 Nr: 1401-60.2002.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGB, MGB, SB, SDMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA BARROS 

DORILEO - OAB:14.354/MT, DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9126, 

DARGILAN BORGES CINTRA - OAB:9150 - MT, FABIANO EMILIO 

BRAMBILA NERI - OAB:243903, JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSÚ 

PRATES - OAB:4.698/MT, JULIANA PISTUN MONTAGNA - OAB:37948, 

LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI - OAB:8.400/MT, MARIA 

DALVA VIEIRA DE SENA LAGE - OAB:17.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUÍZO DA 4.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, diante do certificado às fls. 675, necessário observar, a 

mencionada “concordância tácita”, não autorizaria a conversão deste 

inventário para o rito de arrolamento sumário, art. 659 do CPC, conforme 

pretendido às fls. 681, na ausência de manifestação expressa de 

concordância com o plano de partilha/últimas declarações.

 Outrossim, embora plausível, a priori, a conversão para arrolamento 

comum, art. 664 do CPC, todavia, para que não se cogite de nulidade 

futuramente, antes de analisar o pedido de homologação do plano de 

partilha, conforme ratificado às fls. 681, atento ao que consta nas 

certidões de fls. 674/675, e, considerando o que fora postulado às fls. 

637, último parágrafo, quanto à intimação, pela advogada do herdeiro 

Sérgio Bianchini, (Dra. Juliana Pistun Montagna), primeiramente, então, 

esclareça a Secretaria judicial, se efetivamente houve a regular intimação 

de todos os interessados-herdeiros, em observância do determinado por 

este Juízo às fls. 670.

 Após, voltem os autos imediatamente conclusos para 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações.

 Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036993-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCIO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133/O (ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA GUARIM FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1036993-89.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio Consensual. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual ajuizada por Daniel Lucio Duarte e Sebastiana Guarim 

Fernandes Duarte, ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que contraíram matrimônio sob o regime de separação total de 

bens e que estão separados de fato desde o início do ano de 2017. 

Esclarecem que durante o período em que permaneceram casados não 

adveio o nascimento de filhos e que não possuem bens a partilhar, 

todavia, ressaltam que a Requerente Sebastiana Guarim Fernandes Duarte 

declara que o Requerente Daniel Lucio Duarte poderá usufruir do imóvel 

indicado no Id n. 16171594, pág. 2, até a data de 09/02/2019, data esta 

que o Requerente Daniel Lucio Duarte fixará moradia no outro endereço 

indicado no Id n. 16171594, pág. 2, sendo que esta habitação o 

Requerente retro mencionado, declara e reconhece que recebe como 

ajuda para a feitura desta moradia a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

parcelados, totalizando o valor final de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

servindo estes valores para a construção do bem imóvel. A Requerente 

voltará a usar o nome de solteira. Pedem, ao final, a homologação do 

acordo e a decretação da extinção do vínculo conjugal. O pedido veio 

instruído com os documentos necessários à propositura da ação. É o 

relatório. Decido. A ação pode e deve ser julgada de plano uma vez que 

se trata de requerimento conjunto, o qual está em conformidade com a 
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nova redação do art. 226, 6º, da Constituição Federal (Emenda 

Constitucional n. 66/2010). Ressalto, ainda, por oportuno, que cabe ao 

magistrado, analisando o conjunto fático existente nos autos e em atenção 

ao art. 371, do CPC. Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, 

mesmo porque não se pode, em 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, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, 

acolhendo a pretensão dos Requerentes e o faço para DECRETAR O 

DIVÓRCIO do casal, uma vez que estão satisfeitos os requisitos previstos 

na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial com fulcro no art. 1.571, 

IV, do Código Civil, HOMOLOGANDO, com base no disposto no art. 487, III, 

“b”, do CPC, os termos do acordo postulado na petição de Id n. 16171594, 

tudo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. A Requerente 

voltará a usar o nome de solteira. Expeça-se mandado para averbação da 

sentença no Cartório de Registro competente, independentemente do 

trânsito em julgado, tendo em vista que se trata de pretensão requerimento 

consensual/conjunto. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Após, arquive-se o 

processo, observando-se as formalidades legais, e, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. P.I.C.

Sentença 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... Procedeu-se a abertura deste inventário, pelo 

rito de arrolamento sumário, em face do óbito da de cujus Joelma Varanda 

dos Santos, Id 14224980, tendo como inventariante nomeado o 

Requerente José Lucio Barbacena, Id 14339430, objetivando a 

homologação da partilha amigável apresentada nos autos. A inicial foi 

instruída com documentos, complementados mediante a comprovação de 

inexistência de registro de testamento em nome da de cujus, Id 16303780. 

É a síntese. Decido. Conforme relatado, trata-se de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, não havendo divergência, e, preenchidos os 

requisitos legais do art. 659 do Código de Processo Civil. Assim sendo, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, até porque, nos termos do art. 662 do CPC: 

“No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, 

apenas após o trânsito em julgado da sentença de homologação da 

partilha e da lavratura do formal de partilha é que será intimado o fisco 

para proceder o lançamento do tributo devido, porém, condicionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha amigável, ratificado no Id 15112990, 

salvo erro, omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em 

julgado, expeça-se o necessário, formal de partilha, certidão de 

pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda 

de que é requisito para registro a comprovação de pagamento ou isenção 

de tributos e inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, 

Estadual e Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 

7.850/2002, do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. 

Atendidas as determinações supra, cientifique a Fazenda Pública “para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes”, (art. 659 § 2º CPC). Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e baixas. 

Sem custas. Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. 

P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010049-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. P. B. A. (EXEQUENTE)

K. D. P. B. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADYANE DE PROENCA BATISTA OAB - 028.164.641-48 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE ANTENOR (EXECUTADO)

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 : 

1010049-84.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: KAUA DE PROENCA BATISTA 

ANTENOR, BEATRYZ DE PROENCA BATISTA ANTENOR 

REPRESENTANTE: LADYANE DE PROENCA BATISTA EXECUTADO: 

MARCIO ALEXANDRE ANTENOR Vistos, etc. Intime - se o exequente para 

se manifestar nos presentes autos. Após, volte os autos conclusos para 

deliberação. Cumpra - se. CUIABÁ, 9 de novembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001468-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARILCE ALMEIDA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ABDIAS BESERRA FILHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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 : 

1001468-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CLARILCE ALMEIDA DE 
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CAMPOS EXECUTADO: RAIMUNDO ABDIAS BESERRA FILHO Vistos, etc. 

Intime-se o executado, por carta precatória no endereço de Id. 11783556, 

para que efetue o pagamento do valor atualizado do débito, no prazo de 

15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 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). Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026228 Nr: 34891-19.2015.811.0041

 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: VERA LUCIA GOUVEA ZARAMELLA, JOSÉ LUIZ 

ZARAMELLA, SERGIO AUGUSTO GOUVEA ZARAMELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ZARAMELLA, ESPOLIO DE 

NILCE GOUVEIA ZARAMELLA

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

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, GUILHERME PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inventário

Autos n.º 1026228

Na decisão de fls. 230/232 – verso determinou-se que os valores 

constantes nos autos junto a Conta Única fiquem disponibilizados para 

quitação dos seguintes débitos trabalhistas:

1. Processo de Execução, N.º 889-47.2015.5.23.0006, em trâmite perante 

a 6.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, tendo como Exequente: Fabiana 

Torres de Lima Leroux e Executado: José Luiz Gouveaz Zaramella, no 

valor de R$ 221.683,05 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e oitenta e 

três reais e cinco centavos) (fls. 71/73);

2. Ao Processo de Execução, N.º 596-20.2014.5.23.0004, em trâmite 

perante a 4.ª Vara do Trabalho da 23.ª Região, tendo como Exequente: 

Janaina Rafaela de Souza e Executado: Nilce Gouveia Zaramella, no valor 

de R$ 25.727,33 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e 

três centavos). (fls. 78/80).

Verifico que: i) a liberação dos valores devidos à credora Fabiana Torres 

de Lima Leroux perante o Juízo da 6.ª Vara do Trabalho está condicionada 

ao julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento (fls. 283, 

item “ii”); ii) a 4.ª Vara do Trabalho apresentou resposta ao ofício de fls. 

233 (fls. 292).

Desse modo, considerando que os autores recorreram parcialmente da 

decisão de fls. 230/232 – verso, ou seja, apenas em relação a dívida de 

maior valor (Fabiana Torres de Lima Leroux), há evidente preclusão para 

interposição de recurso em relação a credora Janaina Rafaela de Souza; 

e, por consequência, determino a transferência dos valores vinculados 

aos presentes autos à 4.ª Vara do Trabalho (fls. 292), a fim de quitar a 

dívida descrita no item “2”.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1072912 Nr: 56621-86.2015.811.0041

 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: ELVISTON ADRIANO TARTARI, RLT, EDICLEIA 

APARECIDA LIMA DA SILVA, VERONICA CRISTINA DE ASSUNÇÃO DOS 

SANTOS, RNAT, AGAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AMAURY TARTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

INVENTARIANTE, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA providenciar a partilha dos valores 

em nome do falecido e procuração com poderes específicos para o 

inventariante ou o patrono receber o alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1125737 Nr: 21230-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias Saber - 

OAB:OAB/MT 15959, Josiane Faustino Azevedo Saber - 

OAB:OAB/MT 24438

 Vistos, etc.

Autos n.º 1125737

Intime – se a parte Exequente, para recolher as despesas da condução do 

oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que a intimação da 

parte Executada tem quer ser pessoal.

Com o recolhimento nos autos, cumpra-se a decisão de fls. 163/163 – 

verso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1153085 Nr: 33114-62.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JULIANO FABIO OLIVEIRA DA 

SILVA, DAVINA NICOLAU OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO 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 
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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.: 1164456 Nr: 37742-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOG, JDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1164456

Defiro em parte requerimento de fls. 43/45, oficie – se a empresa BRAVA 

AUTO CENTER para que proceda ao desconto em folha de pagamento do 

Sr. Jail da Costa Monteiro, referente à pensão alimentícia de sua filha Ana 

Beatriz Grillaud Monteiro, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

incidindo sobre as férias, décimo terceiro e toda e qualquer vantagem 

pecuniária decorrente da relação de trabalho, inclusive verbas 

rescisórias, que deverão ser depositados na conta nº 0014985-3, tipo 00, 

via 02, Banco Bradesco de titularidade da genitora.

 Quanto ao requerimento para oficiar o Cartório de Imóveis de Cuiabá para 

abertura da matrícula específica para os imóveis descritos às fls. 06/07, 

com o fim de regularização da posse de fato dos referidos imóveis, 

indefiro o pedido, observando que tal providência deverá ser tomada pelas 

partes, conforme a Lei de Registro Público.

 Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1313527 Nr: 11728-05.2018.811.0041

 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: FRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGR, JHGR, PMMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19.605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA DA SILVA JESUS 

CAETANO - OAB:24.186/O

 Visando a amparar os interesses das menores MARIA JÚLIA GRIGGI 

RONDON e JOSÉ HENRIQUE GRIGGI RONDON, já enfrenta a separação 

dos pais e os possíveis conflitos dela oriundo, encaminho as partes à 

Oficina de Pais e Filhos, que será realizada na ESCOLA DOS SERVIDORES 

DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, sito no Anexo 

Administrativo – na Av. Des. Carlos Avalone s/n - Centro Político 

Administrativo, Cuiabá - MT, (atrás da Praça das Bandeiras do CPA), 

conforme mapa em anexo, no dia 30/11/2018 de abril de 2018, das 13h00 

às 18:00 horas, devendo todos comparecer com 15 minutos de 

antecedência.Ressalto que a Oficina de Pais e Filhos consiste em um 

programa educacional interdisciplinar para casais e os respectivos filhos 

menores em fase de reorganização familiar, desenvolvido pelo Conselho 

Nacional de Justiça, com a ajuda de psicólogos, e com base na 

experiência de outros países, como Estados Unidos e Canadá, visando a 

trazer mais paz para a vida deles e a evitar novos conflitos. O programa 

se apoia na literatura sobre os efeitos do divórcio e na importância dos 

pais e demais membros da família buscarem maneiras saudáveis de lidar 

com o término do casamento. A ruptura dos laços familiares é certamente 

estressante e traumática para os filhos menores, porém, crises de longa 

duração podem e devem ser evitadas. Os casais que conseguem lidar de 

forma positiva com a separação garantem aos filhos um ambiente 

acolhedor e favorecem que eles não apenas sobrevivam, mas 

amadureçam positivamente após o divórcio. E a Oficina visa justamente a 

ajudar os casais a lidar de forma positiva com a separação e a preservar 

os filhos de seus conflitos. Ressalto, também, que a Oficina não visa a 

avaliar ou julgar os pais, mas, apenas, ajuda-los, bem como seus filhos 

menores, a superarem esta fase de reorganização familiar, prevenindo 

novos conflitos e tendo um pouco mais de paz em suas vidas, objetivo 

primordial do Poder Judiciário. Intimem-se pessoalmente as partes para 

que compareçam à Oficina, com seus filhos, valendo cópia desta decisão 

como mandado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033510-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GOMES DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT0016198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VITAL DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. O art. 1.048 do Código de 

Processo Civil estabelece que: Terão prioridade de tramitação, em 

qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure 

como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida 

qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de 

dezembro de 1988; II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). De acordo com a certidão de 

casamento acostada às fls. 793 da Ação de Partilha de Bens, Código 

809126 o Embargante em 05.12.1934, portanto possui mais de 80 (oitenta) 

anos. Desse modo, considerando que se trata de Ação de Interdição 

determino a prioridade na tramitação processual, devendo os autos 

receber identificação própria que evidencie o regime de tramitação 

prioritária. (art. 1.048, § 1 do C.P.C.). Em razão dos documentos acostados 

à inicial, que demonstram o problema de saúde do requerido, estando 

impossibilitado de exercer suas atividades civis, (probabilidade do direito); 

havendo fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das 

despesas; e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da 

antecipação de tutela, diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, 

defiro o pedido e nomeio NADIR GOMES DA SILVA ANDRADE como 

curadora provisória do interditando EDMILSON VITAL DE FRANÇA, a fim 

de que possa assisti-lo, nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 

85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do 

CPC) e expeça-se alvará. Além disso, considerando a situação física que 

se encontra o requerido, e que a constatação do estado de sua 

capacidade física e mental, dar-se-á por perito oficial do Estado, dispenso 

a audiência de entrevista. Diante da dispensa da audiência para entrevista 

do requerido, cite-o, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar o pedido (art. 752, do CPC). Decorrido o prazo, e não havendo 

impugnação, desde já, nomeio, nos termos do art. 752, §2º, do CPC, 

curador especial ao requerido, na pessoa da douta Defensora Pública em 

atuação nesta Vara, que deverá ter vista dos autos, para apresentar 

impugnação. Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá - 

MT, 08 de novembro de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexiste qualquer 

sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, 

dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC 

e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 

2, pág. 1091).

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034145-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONCALVES DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1034145-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ROSA DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: MARIA GONCALVES DE SIQUEIRA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de AÇÃO DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por JOSÉ ROSA DE SIQUEIRA em face de MARIA GONÇALVES 

DE SIQUEIRA. O autor informou na inicial que a interditanda reside na 

Comarca de Várzea Grande/MT. É o sucinto. Tendo em vista que se trata 

de ação de interdição, e a interditanda residi em outra Comarca e 

observando princípio esculpido na Constituição Federal, dignidade da 

pessoa humana e proteção dos interesses do incapaz. Assim, 

considerando que se trata de competência absoluta o local onde reside o 

incapaz por ser garantida a proteção do hipossuficiente, entendo 

necessário à remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande/MT, 

conforme jurisprudência que adoto: Processo AGI 20150020030915 Orgão 

Julgador 2ª Turma Cível Publicação Publicado no DJE : 01/07/2015 . Pág.: 

120 Julgamento 10 de Junho de 2015 Relator LEILA ARLANCH Ementa 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO. COMPETENTE. 

MELHOR INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. “Nos processos de curatela, 

as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual 

deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da 

perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais 

condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao 

incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.” (CC 

109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

09/02/2011, DJe 16/02/2011). 2. Negou-se provimento ao recurso. 

Processo CC 70060029345 RS Orgão Julgador Oitava Câmara Cível 

Publicação Diário da Justiça do dia 25/08/2014 Julgamento 21 de Agosto 

de 2014 Relator Ricardo Moreira Lins Pastl Ementa CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. REMESSA DOS AUTOS AO 

JUÍZO DO DOMICÍLIO DA INTERDITADA. PRECEDENTES DO STJ. Segundo 

orientação jurisprudencial emanada do STJ, a definição da competência 

em ação envolvendo incapaz deve levar em conta, prioritariamente, a 

proteção de seus interesses, de modo que o encaminhamento dos autos à 

comarca em que a interditada está domiciliada permitirá uma tutela 

jurisdicional mais ágil, eficaz e segura, prestigiando o princípio do juízo 

imediato. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO 

PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70060029345, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em 21/08/2014). Assim sendo, considerando que a interditanda 

reside em outra Comarca, conforme informado pelo requerente, REMETO 

os presentes autos à Comarca de Várzea Grande/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033426-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DE SOUZA ASSIS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KILZZE DE SOUZA ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. O art. 1.048 do Código de 

Processo Civil estabelece que: Terão prioridade de tramitação, em 

qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure 

como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida 

qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de 

dezembro de 1988; II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). De acordo com a certidão de 

casamento acostada às fls. 793 da Ação de Partilha de Bens, Código 

809126 o Embargante em 05.12.1934, portanto possui mais de 80 (oitenta) 

anos. Desse modo, considerando que se trata de Ação de Interdição 

determino a prioridade na tramitação processual, devendo os autos 

receber identificação própria que evidencie o regime de tramitação 

prioritária. (art. 1.048, § 1 do C.P.C.). Em razão dos documentos acostados 

à inicial, que demonstram o problema de saúde do requerido, estando 

impossibilitado de exercer suas atividades civis, estendo internado na UTI 

(probabilidade do direito); havendo fundado receio de dano, já que 

necessária a manutenção das despesas; e não havendo perigo de 

irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela, diante da 

previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio LUCIANE 

DE SOUZA ASSIS EVANGELISTA como curadora provisória do 

interditando KILZZE DE SOUZA ASSIS, a fim de que possa assisti-lo, nos 

atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). 

Tome-se por termo o compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. 

Considerando a situação física que se encontra o requerido, e que a 

constatação do estado de sua capacidade física e mental, dar-se-á por 

perito oficial do Estado, dispenso a audiência de entrevista. Diante da 

dispensa da audiência para entrevista do requerido, cite-o, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar o pedido (art. 752, do 

CPC). Decorrido o prazo, e não havendo impugnação, desde já, nomeio, 

nos termos do art. 752, §2º, do CPC, curador especial ao requerido, na 

pessoa da douta Defensora Pública em atuação nesta Vara, que deverá 

ter vista dos autos, para apresentar impugnação. Cumpra-se e intime-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2018. Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Interdição. Necessidade de 

interrogatório do interditando. Somente em casos especiais, de pessoas 

gravemente excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de fraude, 

poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o interrogatório (TJ 

179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação processual em 

vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027799-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORACI COELHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA COELHO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista sua manifestação de ID 

16407369, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, traga aos autos o documento comprobatório do ali afirmado. 

Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028661-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR MOYA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DARLENE DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA AUXILIADORA GLERIAN OAB - MT16532 (ADVOGADO(A))

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação da parte 

autora no ID 16402789 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerida a fim de, no prazo legal, informar sua conta bancária, 

inclusive para a liberação do valor depositado nos autos. Cuiabá/MT, 9 de 

novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025094-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. O. (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 1025094-94.2018.8.11.0041 Certifico que a 

Contestação de ID 16415576 e seguintes é tempestiva. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora a fim de, querendo e no prazo legal, impugná-la. 

Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028534-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERES APARECIDA FERNANDES ZAMBONINI (REQUERENTE)

CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028534-98.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15672155 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

se processar em segredo de justiça, conforme dispõe o art. 189, inciso II, 

do CPC, o presente tramitará em sigilo, devendo ser efetuadas as 

anotações pertinentes. De outro norte, necessário salientar 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 preenchem os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida. Outrossim, constato que os nomes 

dos outorgantes estão grafados incorretamente, bem assim a procuração 

outorgada pelo requerente Sr. Cherlthon possui poderes especiais para 

promover ação em desfavor da Sra. Meres, quando, na realidade trata-se 

de ação consensual. Nesse viés, a segunda requerente deve ser retirada 

do polo passivo da presente ação e ser incluída no polo ativo. Por outro 

lado, vislumbro que o documento pessoal da segunda requerente está 

ilegível e, também, os requerentes não trouxeram aos autos documentos 

capazes de comprovar que não possuem impedimento para ter a união 

estável reconhecida. Desta feita, determino a intimação dos requerentes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem as situações 

apontadas, sob pena de indeferimento. Por fim, esclareço que as partes 

pretendem partilhar tão somente os direitos de fiduciante, tendo em vista 

que o imóvel descrito na exordial está alienado para instituição bancária, 

não sendo propriedade do primeiro requerente, enquanto perdurar a 

alienação fiduciária. Às providências." Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003381-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RODRIGUES VIANA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAO GOMES JARDIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003381-63.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16437901, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

14/02/2019, às 13:20 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, 9 de novembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1022549-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

CARMINDO AGUIAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RODRIGO AGUIAR DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

ROBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA OAB - MT6589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES BONDESPACHO DE OLIVEIRA ALMEIDA (INVENTARIADO)

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 1022549-85.2017 VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que os 

requerentes realizam juntada de petições 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. De outro viés, 

compulsando os autos, vislumbro que os interessados pretendem 

inventariar tão somente 50% (cinquenta pontos percentuais) do imóvel 

matriculado sob o nº 11.852 no Cartório do Sétimo Ofício da Quarta 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, e 50% (cinquenta pontos 

percentuais) do veículo FORD/ECOSPORT, placa QBM 7731, haja vista que 

os 50% remanescentes já pertencem ao cônjuge meeiro em razão do 

regime de casamento do casal. De outro norte, depreende-se dos autos, 

que os filhos da falecida pretendem renunciar aos seus quinhões 

referentes ao veículo FORD/ECOSPORT, placa QBM 7731, em favor do 

inventariante, para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que 

aportem aos autos as escrituras públicas de renúncia dos herdeiros, ou 

ainda, faculto o comparecimento destes na Secretaria do Juízo para que 

sejam tomadas por termo, sempre com outorga conjugal, quando 

necessário, nos termos do art. 1.806 do CC. Lado outro, indefiro o pedido 

de expedição de alvará para transferência de titularidade do mencionado 

veículo, até que seja regularizada a situação supra determinada, ocasião 

em que será novamente analisada a pretensão. No mesmo lapso retro, 

deverão aportar aos autos os documentos pessoais dos herdeiros da 

falecida. Quanto ao pleito de ID. 13111380, esclareço que basta o 

comparecimento pessoal do inventariante na Secretaria deste Juízo para 

que seja expedido o correspondente Termo de Compromisso e por este 

subscrito. Por fim, defiro parcialmente o postulado no ID 14701825, 

devendo a secretaria deste juízo oficiar ao referido consórcio, no intuito 

de obter informações acerca de eventual existência de valores não 

recebidos em vida pela de cujus, assim como quanto a alegada quitação 

do débito em decorrência do óbito, e, ainda, caso positivo o saldo, 

determino ao consórcio que proceda com a transferência de toda a 

importância para a Conta Única do Poder Judiciário, cabendo ao Sr. 

Gestor, em sequência, expedir o necessário para vincular à uma subconta 

relacionada a este processo. Às providências. Cuiabá/MT, 09 de 
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novembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028534-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MERES APARECIDA FERNANDES ZAMBONINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo n.º 1028534-98.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos por CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ, 

objetivando suprir omissão deste juízo, sob o argumento de que quando da 

publicação da decisão de ID. 15672155 houve intimação via DJE apenas 

do requerente Cherlthon, não sendo observando que cada um dos 

interessados constituíram causídicos diferentes. Através da certidão de ID 

15811254 foi certificada a tempestividade recursal. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Da análise do pleito cumpri-me 

inicialmente pontuar acerca da tempestividade recursal e, sob este prisma, 

tenho que a interposição dos presentes Embargos de Declaração se deu 

aprazadamente, consoante se depreende da certidão de ID 15811254, 

razão pela qual passo a sua apreciação. De pronto, necessário afirmar 

q u e  n ã o  h á  n a  d e c i s ã o  e m b a r g a d a  q u a l q u e r 

omissão/obscuridade/contradição capaz de justificar o manejo dos 

embargos, eis que o próprio interessado Cherlthon consignou em sua 

peça recursal que a “omissão” teria sido atinente a ausência de intimação 

da interessada Meres Aparecida Fernandes Zambonini da decisão 

proferida por esta magistrada, logo, incabível o manejo de embargos 

declaratórios, bastando, pois, mera petição nos autos a fim de noticiar o 

ocorrido. Consigno, ainda, que a falha é imputável apenas e tão somente 

aos próprios interessados que não efetuaram o cadastramento de maneira 

correta no Sistema PJE, pois, ao invés de inserir ambos no polo ativo, 

assim como seus respectivos causídicos, cadastraram a demanda 

CONSENSUAL com a interessada Meres no polo passivo e, como se fosse 

pouco, não inseriram o advogado desta no sistema. ANTE O EXPOSTO, 

conheço os presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivos, 

mas julgo-os IMPROCEDENTES. No mais, proceda-se Sr. Gestor, com a 

retificação da autuação do processo no sistema e proceda com a 

intimação da interessada Meres dos termos da decisão outrora exarada. 

Após, certifique-se e conclusos, inclusive para análise da emenda de ID 

16192545. Às providências. Cuiabá/MT, 09 de novembro 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: 1022745-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/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 para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária, o imposto de renda e o valor já liquidado na 

folha salarial, observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a 

incidência da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas 

pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, 

aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a servidores e empregados 

públicos [3]. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C.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: 1033100-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JURACI RAMOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária, o imposto de renda e o valor já liquidado na 

folha salarial, observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a 

incidência da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas 

pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, 

aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a servidores e empregados 

públicos [3]. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C.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: 1018933-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 
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dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos elencados na 

inicial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe 

o art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por consequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono do requerido, 

ficando estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará 

suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do 

estatuído no artigo 98, §3º, do CPC. Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C.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: 1020220-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNQUEIRA CREPALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI OAB - MT20991-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária, o imposto de renda e o valor já liquidado na 

folha salarial, observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a 

incidência da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas 

pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, 

aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a servidores e empregados 

públicos [3]. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

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: 1012977-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA GUOLLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária, o imposto de renda e o valor já liquidado na 

folha salarial, observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a 

incidência da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas 

pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, 

aplica-se o Tema 905 do STJ, referente a servidores e empregados 

públicos [3]. Sem custas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503573-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

PASCOAL SANTULLO NETO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado: SENTENÇA: Deste modo, a autoridade impetrada 

quebrantou direito líquido e certo das impetrantes, ao incorrer na prática 

de medida criadora de obstáculo a livre iniciativa. Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida na espécie. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado 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: 1030919-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA OAB - MT13132/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: " Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES o 

pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC, via de consequência, revogo a liminar outrora 

concedida. Condeno o requerente em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida. Após, transitada 

esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.I.C. a seguir transcrita, proferida nos autos do processo acima 

identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001610-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENTO JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANDARA CARISE GUILHER OAB - MT23311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: "Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar anteriormente deferida na espécie. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P. I. C." 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:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015131-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE CAMPOS LOUREIRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT0019125A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015131-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SOLANGE DE CAMPOS 

LOUREIRO FERNANDES REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requerido na peça isagógica. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências 

legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002823-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NUNES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: " Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III do CPC. Sem 

custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e 

Súmulas 512 do STF e 105 STJ. Desnecessário o reexame necessário, 

inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C." 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:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003067-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO MOTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (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:"Ante ao exposto, de acordo com as 

considerações supra INDEFIRO o pedido de id. 14775960, mantendo a 

decisão que revogou a AJG, tal como foi lançada. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032212-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAIA DIAS (REQUERENTE)

TADEU DROBIALLO (REQUERENTE)

FABRICIO SOUZA JURADO MOLINA (REQUERENTE)

ERONIDES ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

AMELIA HAYDEE DO CARMO PIRES (REQUERENTE)

ANA MARIA ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO 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: "Ante ao exposto, de acordo com as 

considerações supra INDEFIRO o pedido de id. 14775960, mantendo a 

decisão que revogou a AJG, tal como foi lançada. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003768-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VILLELA VISCONTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

PREFEITO DE CUIABÁ (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: "O trecho retro deve ser colacionado na 

Sentença entre os tópicos do julgamento antecipado do mérito e mérito. 

Isto posto, acolho os embargos de declaração, devendo o comando 

judicial embargado ser retificado, conforme o que foi consignado alhures. 

Intime-se, ainda, o Requerente para que, querendo, apresente 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA
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Processo Número: 1038843-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GEDIVAL DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GERALDO GEDIVAL DE MEDEIROS (REQUERENTE)

 

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: 1028446-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GONCALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 etc. O requerido opôs embargos de 

declaração contra a sentença proferida na espécie, aduzindo, em síntese, 

haver 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. 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. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004812-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ALEXANDRIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: 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, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008140-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

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, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010320-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, ausentes as hipóteses legais 

que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016889-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GROU VILAS BOAS (AUTOR(A))

LEANDRO DAMASCENO SANTANA LOPES (AUTOR(A))

PAULO FELIPE DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCAS DE SOUSA BRITO (AUTOR(A))

MACKSEN FULVIO SEMOTO ANTONIETTI FERNANDES (AUTOR(A))

MATHEUS HENRIQUE NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

FELIPE AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

GLEIBER DE CAMPOS BERTOLAZO (AUTOR(A))

FABIO DOS SANTOS SABINO (AUTOR(A))

MICHAEL JACKSON RODRIGUES ATAIDE (AUTOR(A))

WAGNER AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Governo do Estado de Mato Grosso (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: " Vistos etc. Considerando que o numero 

do agravo de instrumento indicado no petitório retro, consta como 

inexistente na pesquisa pública realizada no site do Pje, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

acostar aos autos cópia integral do recurso interposto. Transcorrido o 

prazo, sem manifestação, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006130-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 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: 1030577-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-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: " Vistos etc. Inicialmente, defiro os 

benefícios da AJG requerido na peça isagógica. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências 

legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030014-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSIVELTI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030014-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JUSIVELTI DE OLIVEIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente 

feito (id. 16340995). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autor no id. 

16340995, 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002701-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA BOGNAR FERREIRA (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: 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003887-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIR DE SOUZA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "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."

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003336-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS DE MATO GROSSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003336-30.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS DE 

MATO GROSSO LTDA - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Indefiro o pleito retro, à medida que o executado embargou a 

execução, conforme se infere do processo 1005412-27.2016.8.11.0041. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006747-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMACY ROSA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente da EMPAER/MT - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE 

PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A (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: "Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, III do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 

12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ. Desnecessário o reexame 

necessário, inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. 

C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004505-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BORGES RIBEIRO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005673-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MENEZES DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880368 Nr: 17003-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOIRSON DA SILVEIRA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891774 Nr: 24411-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M F FARES ATACADO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DA RECEITA 

PUBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049478 Nr: 46140-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN KARDEC SALDANHA DE MORAES, DANIEL DA 

SILVA OLIVEIRA, MARIA HELENA CORREA DA ROSA, JACINETE RAMOS 

DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019416-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BONIFACIO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024206-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVONE SILVA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

REJEITO O PEDIDO, formulado por MARIVONE SILVA MEIRA e por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno a Requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o 

estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado 

desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. P.I.C. 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: 1038379-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE GUSMAO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT0016284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: "...Por fim, mas não menos importante, é de 

se anotar a corriqueira remessa de autos de ações anulatórias de CDA, 

solicitadas pela Vara de Execução Fiscal, ante ao ajuizamento de 

execução fiscal inerente àquelas CDA, demonstrando cristalinamente a 

necessidade da reunião destas pretensões naquele Juízo. Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014996-84.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

REJEITO O PEDIDO, formulado por NADIR GONÇALVES DOS SANTOS e 

por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Condeno a Requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o 

estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado 

desta decisão. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. P.I.C. 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: 1000689-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCINDA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Diante desses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038393-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Por todo o exposto, declino da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos 

deverão ser remetidos. Cumpra-se com urgência. Expeça-se o 

necessário. Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038193-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE LARA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Posto isto, CONCEDO A 

LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do 

veículo descrito na inicial, Marca Volkswagem, Modelo Novo Voyage 1.6 

Flex Alcool/Gasolina, Cor Branca, Ano Fabricação 2013/2014, Placa 

OBG-9599-Cuiabá-MT, Chassi nº 9BWD845V7ET137687, RENAVAN nº 

00589407805, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Expeça-se o necessário. Obs.: 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: 1038950-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GOMES FAIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Assim, com base nas considerações acima expostas, e 

atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), 

intime-se a parte autora para comprovar o preenchimento dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade judiciária, com 

fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o 

artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, através de declaração de 

imposto de renda recente e declaração de bens, ou efetuar o pagamento 

das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, 

arts. 290, C/C, 485, inciso X). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036272-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - 

EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos 

Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS 

(2009/0205525-4), bem como a decisão no Expediente n. 

0154436-41.2017.8.11.0000 pelo Presidente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, determino a suspensão da presente ação até ulterior 
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decisão do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Expeça-se o necessário. Obs.: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038224-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIORELO PEGORARO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 

(IMPETRANTE)

DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA CELINA GASCHO CASSULI OAB - SC3436 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Vistos, etc. Não obstante 

os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in casu”, verifica-se 

imprescindível à manifestação do Impetrado para apreciação da liminar. 

Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Obs.: 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: 1038496-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Por fim, mas não menos importante, é de se anotar a 

corriqueira remessa de autos de ações anulatórias de CDA, solicitadas 

pela Vara de Execução Fiscal, ante ao ajuizamento de execução fiscal 

inerente àquelas CDA, demonstrando cristalinamente a necessidade da 

reunião destas pretensões naquele Juízo. Posto isso, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Obs.: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038648-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TV GAZETA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT0015390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita:Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar 

e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Obs.: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724494 Nr: 20156-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:10.723/MT, MÔNICA AP. M. FANAIA - OAB:10.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754392 Nr: 6371-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULLIANO LUIZ DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859478 Nr: 1325-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILZA ROSA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE SOUZA RAMOS 

- OAB:16.559

 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027558-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CARDOSO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1027558-91.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de uma ação de 

Cobrança em que a parte autora pleiteia pela condenação do requerido ao 

pagamento de R$ 201.312,47(duzentos e um mil, trezentos de doze e 

quarenta e sete centavos), referente a períodos integrais de férias não 

gozadas e 8/10 de férias proporcionais com o acréscimo do terço 

constitucional. Em decisão de id. 14892077 o requerente fora intimado 
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para comprovar sua hipossuficiência, sendo assim, juntou as 

documentações necessárias (vide id. 15023754), não obstante, após a 

análise dos docomentos este juízo entendeu que ainda restariam verbas 

suficientes para arcar com as custas sem um possível prejuízo financeiro, 

consequentemente, em id. 15873698 indeferiu seu pedido de assistência 

gratuita. Destarte, o requerente, novamente intimado para se pronunciar 

quanto a decisão exarada, manifestou-se em id. 15953450 requerendo o 

parcelamento das custas processuais em 6 parcelas mensais. Assim, o 

art. 98, §6º do CPC estabelece que: § 6o Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Por conseguinte, 

em concordância com o dispositivo legal supracitado, defiro o pedido de 

parcelamento das custas processuais em 6(seis) parcelas mensais. 

Intime-se a parte Requerente para fazer o recolhimento da primeira parcela 

no prazo de 10(dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023270-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA COUTINHO MESSIAS (IMPETRANTE)

IDVALDO MESSIAS PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: " Ante a todo o exposto e nos termos da 

fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada para ratificar 

a liminar deferida e DETERMINAR ao impetrado a anulação do lançamento 

do ITBI referente ao imóvel descrito na exordial, incidente sobre a cessão 

de direitos imobiliários prevista no Instrumento Particular de Cessão de 

Transferência de Direitos e Obrigações Decorrentes de Contrato de 

Compromisso de Venda e Compra e Outras Avenças. 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 processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Com o retorno dos 

autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 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:

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015420-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO MAEHLER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS OAB - MT24385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA 

CIDADE DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da SENTENÇA: " Ante o exposto, por restar prejudicada a 

necessidade de prosseguimento do feito, acolho o pedido de desistência e 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. Sem reexame necessário. 

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. P.R.I.C." 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:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029004-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBSON SA TELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para se 

manifestar acerca do laudo pericial carreado aos autos 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: 1034092-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CARLITO SANTANA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para se 

manifestar acerca do laudo pericial carreado aos autos no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038896-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - SP138065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AV. AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Vistos. Defiro ao Requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Diante da natureza da matéria, deixo de 

designar audiência de conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos, bem como, para que manifeste se há 

interesse na realização da Audiência de Conciliação (art. 334 do NCPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010435-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FREITAS RIBEIRO OAB - 284.315.101-53 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, etc. Ao ID. 15053012, o Requerente comunicou a interposição de 

Agravo de Instrumento. A decisão atacada segue mantida por seus 

próprios fundamentos, devendo a secretaria se atentar para eventual 

necessidade de juntada de decisão do E. TJ/MT a estes autos. 

Certifique-se quanto à citação dos requeridos para apresentarem 

contestação no prazo legal. Cumpridos os atos ordinários, voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022344-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT2100/O (ADVOGADO(A))

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as partes do retorno dos autos do E. TJMT para que 

requeiram o que entenderem de direito no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, arquive-se provisoriamente, caso contrário, façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024184-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SANTOS SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intime-se o Requerido para manifestar quanto ao pedido de 

extinção processual formulado pelo autor ao ID. 16397672, com fulcro no 

art. 485, §4º do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024378-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT0008922S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intime-se o Requerido para manifestar quanto ao pedido de 

extinção processual formulado pela autora ao ID. 16397674, com fulcro no 

art. 485, §4º do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1029936-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intime-se o Requerido para manifestar quanto ao pedido de 

extinção processual formulado pelo autor ao ID. 16400901, com fulcro no 

art. 485, §4º do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006750-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT0016115A-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. Intime-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

justifiquem a necessidade da prova testemunhal requerida, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022967-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEITE PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BARBOSA SANTOS OAB - DF13147 (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO 

B A N D E I R A N T E S ,  n o  s i t e  d o  T r i b u n a l ,  n a  a b a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "Vistos, 

etc. A Parte Autora, ao ID. 16340693 relata o descumprimento da liminar, 

pois mesmo após a notificação da decisão de ID. 15666736, a autoridade 

impetrada não convocou o impetrante para realização do exame físico e 

demais fases do certame, quais sejam: exame psicotécnico e investigação 

social. Dessa forma requereu a aplicação de multa no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), caso a impetrada continue descumprindo a decisão 

judicial proferida nestes autos. É o que merecia relato. Decido. Não é caso 

de aplicação de multa, haja vista sua comprovada ineficácia no 

cumprimento das decisões judiciais e por ter o Poder Judiciário meios 

menos gravosos para fazer cumprir suas determinações. Desta feita, 

determino a intimação pessoal do Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil, 

senhor Fernando Vasco Spinelli Pigozzi e do Diretor Geral do Cebraspe, 

senhor Paulo Henrique Portela de Carvalho para que cumpram a decisão 

de ID. 15666736, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciando a 

continuidade do impetrante no certame, assegurando a sua participação 

nas fases subsequentes do concurso público regido pelo Edital nº 01 – 

PJC/MT. Expeça-se mandado, devendo ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça plantonista. Intimem-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001940-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE SPINOSA DA CUNHA (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: 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 
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disponibilizado 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 pedido de 

liquidação de sentença. No caso vertente, o requerido defende que já 

efetuou a incorporação quando da reestruturação da carreira dos 

servidores públicos municipais. Este juízo tem o entendimento de que 

diante da análise firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836/RN, 

o direito à incorporação dos 11,98% se mostra viável caso, uma vez 

realizada a reestruturação da carreira da categoria, constatar-se a perda 

salarial pela sua não incorporação aos vencimentos. Uma vez constatado 

o contrário, restaria caracterizado que os autores já gozam de tal 

benefício, acarretando a falta de interesse processual em promover o 

cumprimento da sentença. Destarte, para fins de elucidação da 

controvérsia, deve ser promovida a liquidação da sentença como 

determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar o 

procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Em sendo 

assim, nomeio com perito contábil a Srª. Sílvia Mara Leite Cavalcante, 

contadora, CRC/MT 6.050, podendo ser encontrada na Avenida Isaac 

Póvoas, 1331, sala 101, Ed. Milão, Bairro Popular – CEP 78045-900, em 

Cuiabá-MT; com telefones para contato (65) 3023-3555/99225-5000 e 

endereço eletrônico: valorcontabil@terra.com. Em se tratando de prova 

pericial determinada de ofício, nos termos do art. 95, caput, do CPC, 

haveria de ser rateada por ambas as partes. Entretanto, em casos como o 

vertente, onde os exequentes são beneficiários da justiça gratuita, o CPC 

estabeleceu o pagamento com recursos alocados no orçamento do 

Estado, no caso de ser a perícia realizada por particular (art. 95, §3º, 

inciso II). Intime-se o perito para apresentar, no prazo de cinco dias, o 

valor dos seus honorários, bem como o seu currículo, com a comprovação 

da especialização na área (inciso II, §2º, art. 465 do CPC). Com a vinda 

aos autos da manifestação do perito, acompanhada dos documentos 

solicitados, dê-se vistas às partes para manifestação em cinco dias. Em 

havendo concordância com o valor, intime-se o Município de Cuiabá para 

depósito, em conta única do juízo, dos honorários periciais. Caso 

contrário, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. "

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039032-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N.F. TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Ilustrissimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, Sr. Rogério Luiz Gallo (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "...Desta forma, declino da competência e 

determino a remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, 

consignando as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038385-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCISCO ROTTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO AMBIENTAL (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: "...Diante de todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente da 

Comarca da Capital. Promova-se o cancelamento da distribuição, com a 

consequente remessa dos autos ao juízo competente, não sem antes 

constar os nossos cumprimentos. Providencie-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021165-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032004-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE JESUS PORTO (AUTOR(A))

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031444-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011832-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE 

CABELEIREIROS S.A. (REQUERENTE)

BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE 

CABELEIREIROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as, nos termos dos artigos 348 e 349 do NCPC. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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11.419/2006. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014228-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para, querendo, 

no prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as, nos termos dos artigos 348 e 349 do NCPC. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008549-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

MEIO PRECO CALCADOS (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "...Diante 

desses fatos, revejo o meu entendimento para acolher o pedido de 

reconsideração de fls. 881/883 (ID 15840112), a fim de DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO o imediato cumprimento da decisão de ID 

6076511, com a imediata SUSPENSÃO dos efeitos das notificações de 

números: 369165/57/27/2018, 369267/1624/82/2018, 369157/57/27/2018, 

369259/1624/82/2018, 369158/57/27/2018, 369260/1624/82/2018, 

369159/57/27/2018, 369261/1624/82/2018, 369164/57/27/2018, 

369266/1624/82/2018, 369161/57/27/2018, 369263/1624/82/2018, 

369160/57/27/2018, 369262/1624/82/2018, 369162/57/27/2018, 

369264/1624/82/2018, 369163/57/27/2018, 369265/1624/82/2018, 

369166/57/27/2018, 369268/1624/82/2018, 369167/57/27/2018, 

369269/1624/82/2018, 369168/57/27/2018, 369270/1624/82/2018, 

369171/57/27/2018, 369273/1624/82/2018, 369169/57/27/2018, 

369271/1624/82/2018, 369170/57/27/2018, 369272/1624/82/2018, 

369172/57/27/2018, 369274/1624/82/2018, 369227/57/27/2018, 

369275/1624/82/2018, 369173/57/27/2018, 369276/1624/82/2018, 

369174/57/27/2018, 369277/1624/82/2018, 369175/57/27/2018, 

369278/1624/82/2018, 369176/57/27/2018, 369279/1624/82/2018, 

369178/57/27/2018, 369281/1624/82/2018, 369177/57/27/2018, 

369280/1624/82/2018, 369179/57/27/2018, 369282/1624/82/2018, 

369180/57/27/2018, 369283/1624/82/2018, 369181/57/27/2018, 

369284/1624/82/2018, 369182/57/27/2018, 369285/1624/82/2018, 

369183/57/27/2018, 369286/1624/82/2018, 369205/57/27/2018, 

369287/1624/82/2018, 369206/57/27/2018 e 369288/1624/82/2018. 

Expeça-se mandado para cumprimento por oficial de justiça plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750213 Nr: 1922-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE MARIA FERREIRA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMÉLIA RIBEIRO PERON - 

OAB:11.764/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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 796675 Nr: 3030-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILDO JOSÉ DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a manifestação às fls. 71/76, intime-se o Estado de Mato 

Grosso, para, querendo, impugnar os cálculos apresentados, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031373-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAO BISPO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS (URV) proposta por ROMÃO BISPO MACIEL em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação que é servidor do 
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Requerido e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que quando da 

conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Sustenta o Requerente que os Tribunais 

Superiores firmaram entendimento de que os servidores públicos têm 

direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Desse 

modo, busca por meio do presente feito, a condenação do Requerido para 

incorporar à sua remuneração, o percentual de 11,98% decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, 

bem como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre todas as verbas 

recebidas que compõem a remuneração. Com a inicial juntou documentos. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação ao ID. 12197599, 

com documentos. Impugnação à contestação ao ID. 13320656. As partes 

foram intimadas sobre provas. O autor requereu a inversão do ônus da 

prova, a fim de compelir o Requerido a juntar aos autos todas as fichas 

financeiras, contratos e/ou quaisquer documentos pertinentes ao caso “in 

concreto”. O Estado de Mato Grosso informou não ter mais provas a 

produzir. 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. Embora a Requerente tenha postulado pela inversão 

do ônus da prova, tal não é cabível uma vez que, nos termos do art. 373, 

CPC, é seu ônus provas o fato constitutivo do seu direito. Inicio a análise 

peja prejudicial de mérito levantado 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 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 ocupa cargo público integrante da carreira dos Profissionais 

da Educação, conforme atestam os documentos anexados à petição 

inicial. É sabido que a carreira dos profissionais da educação foi 

organizada e estruturada por meio da Lei Complementar nº 50/1998, 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 1998), 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 à 

diferença da URV. Se com a implantação do referido Plano de Cargos, 

persistiram diferenças a serem apuradas, estas estariam prescritas, vez 

que entre a distribuição do presente feito em 2017 e a data em que a Lei 

de estruturação/reestruturação passou a vigorar (1998), 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 
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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 do 

autor, 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. Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010142-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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 DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS (URV) proposta por DULCINEIA DOMINGAS DA SILVA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação que é servidora 

do Requerido e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que quando da 

conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Sustenta o Requerente que os Tribunais 

Superiores firmaram entendimento de que os servidores públicos têm 

direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Desse 

modo, busca por meio do presente feito, a condenação do Requerido para 

incorporar à sua remuneração, o percentual de 11,98% decorrente da 

perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, 

bem como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre todas as verbas 

recebidas que compõem a remuneração. Com a inicial juntou documentos. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação ao ID. 13729608, 

com documentos. Impugnação à contestação ao ID. 14209889. As partes 

foram intimadas sobre provas. A autora, embora em sua peça de 

impugnação à contestação tenha requerido o julgamento antecipado da 

lide, quando intimada sobre provas, requereu a inversão do ônus da 

prova, a fim de compelir o Requerido a juntar aos autos todas as fichas 

financeiras, contratos e/ou quaisquer documentos pertinentes ao caso “in 

concreto”. O Estado de Mato Grosso reiterou os argumentos da 

contestação e alternativamente postulou pela 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. Embora a Requerente tenha postulado pela inversão 

do ônus da prova, tal não é cabível uma vez que, nos termos do art. 373, 

CPC, é seu ônus provas o fato constitutivo do seu direito. Inicio a análise 

peja prejudicial de mérito levantado 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 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 ocupa cargo público integrante da carreira dos Profissionais 

da Educação, conforme atestam os documentos anexados à petição 

inicial. É sabido que a carreira dos profissionais da educação foi 

organizada e estruturada por meio da Lei Complementar nº 50/1998, 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 1998), com a instituição do subsídio. Esse, 

portanto, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal 
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Federal é o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito à 

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 2018 e a data em que a Lei 

de estruturação/reestruturação passou a vigorar (1998), 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 2018, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira do 

autor, 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. Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034392-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da 

ação formulado pela Parte Autora ao ID. 16412300 destes autos de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, que move ROGÉRIO 

LOPES DOS SANTOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Tendo em 

vista que o Requerido ainda não ofereceu contestação, não há óbice à 

homologação do pedido sem o consentimento do mesmo, nos termos do 

art. 485, §4º, do Código de Processo Civil. Dessa forma, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006573-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE NASCIMENTO (AUTOR(A))

THIAGO ALVES DONEGA (AUTOR(A))

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:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO JUDICIAL COM TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (EM CARÁTER LIMINAR 

INCIDENTAL) INAUDITA ALTERA PARS proposta por THIAGO ALVES 

DONEGA e outro em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação 

que são servidores do Requerido e que sofreram prejuízos financeiros, 

uma vez que quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, o Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustentam os 

Requerentes que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Desse modo, buscam por meio do presente feito, a 

condenação do Requerido para incorporar à sua remuneração, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo 

ainda sobre todas as verbas recebidas que compõem a remuneração. 

Com a inicial juntaram documentos. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação ao ID. 13217842, com documentos. Impugnação à 

contestação ao ID. 13738289. As partes foram intimadas sobre provas. A 

autora requereu a produção de prova documental, de forma que este 

Juízo determinasse ao Requerido a exibição das fichas financeiras do 

autos desde o ano de 1994. O Estado de Mato Grosso reiterou os 

argumentos da contestação e alternativamente postulou pela 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. Embora a Requerente tenha postulado pela 

inversão do ônus da prova, tal não é cabível uma vez que, nos termos do 

art. 373, CPC, é seu ônus provas o fato constitutivo do seu direito. Inicio a 

análise peja prejudicial de mérito levantado 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 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, 
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por entender se tratar de parcelas de trata sucessivo, com prescrição 

apenas nas prestações referentes ao quinquênio anterior a propositura da 

ação. No entanto, diante da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

no RE 561836/RN, há a necessidade de novo enfrentamento da questão. 

O Supremo Tribunal Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento 

no sentido de que os servidores públicos que não tiveram sua 

remuneração convertida de cruzeiros reais em URV na forma prescrita na 

Lei n.º 8.880/1994 e que tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das 

diferenças salariais. Assentou, também, que o termo final para a 

percepção dos valores referentes à errônea conversão de cruzeiros 

reais para URV é o momento que a carreira passar por reestruturação 

remuneratória. Eis a ementa do RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, 

os requerentes ocupam cargos públicos integrante da carreira dos 

Profissionais de Atividade Ambiental, conforme atestam os documentos 

anexados à petição inicial. É sabido que a carreira dos profissionais da 

atividade ambiental foi organizada e estruturada por meio da Lei Estadual 

nº 7290/2000, 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 2000), 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 à 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 2018 e a data em que a Lei de 

estruturação/reestruturação passou a vigorar (2000), 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 2018, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira dos 

autores, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça. 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

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039055-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado PRESIDENTE DO DETRAN MT (IMPETRADO)
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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: 

1039055-05.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: HELCIO CARLOS VIANA PINTO 

IMPETRADO: JOSÉ EUDES SANTOS MALHADO PRESIDENTE DO DETRAN 

MT Vistos e etc. HELCIO CARLOS VIANA PINTO impetrou o presente 

mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. Todavia, 

manuseando o presente processo não verifico qualquer documento 

acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores, Licenciamento e Seguro Obrigatório do ano/2018. Desta 

maneira, faculto a parte Requerente, emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, em consonância do artigo 321, caput, do CPC/2015, 

carreando os documentos que comprovam a efetiva quitação do imposto, 

como os boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de lhe ser 

aplicado a parágrafo único do artigo 321 do referido códex. Intimem-se. 

Cuiabá, 9 de novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039073-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ELIZANGELA ELLY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1039073-26.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ELIZANGELA ELLY REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, com 

urgência, por se tratar de matéria de saúde, expedindo-se o necessário, 

nesta data, por oficial plantonista, se necessário for. Comunique-se ao 

Juízo deprecante prestando as informações necessárias. Após, 

devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Cuiabá, 9 de novembro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038557-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNO ADRIE PINTO DA CONCEICAO OAB - 067.027.511-50 

(REPRESENTANTE)

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, 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 art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038313-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

RICARDO KLINKERFUS FILHO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, 

a incompetência absoluta deste juízo para processar e 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028609-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS TRANSPORTES EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTARIO ELETRONICO DA 

SEFAZ (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE 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. 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: 1038842-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038856-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARCOVERDE ANGELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT 

(REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 168 de 451



FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038865-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON VANNI CATUNDA OAB - MT0007372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022560-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CORDEIRO FERNANDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS BLASZAK OAB - MT10778/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Isto posto, 

INDEFIRO a liminar. Colha-se o parecer ministerial. Após, conclusos para 

sentença."

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035911-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. M. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA ROCHA ALVES PEREIRA OAB - PR50056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. S. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente 

para sanar a falha que obsta o regular andamento do feito, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais 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: 1038416-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO ARRUDA ZARK (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO(A))

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Defiro ao requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante 

dos termos do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, por meio do qual a 

Fazenda Pública se manifesta pelo desinteresse na conciliação ou 

autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação, com vistas a 

assegurar a celeridade e a razoável duração do processo. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013115-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY FELIZARDA FRANCO (AUTOR(A))

NILZA LIAMAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

FRANCISCO SANTINO DA SILVA (AUTOR(A))

REJANE FLORENTINO (AUTOR(A))

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (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: 1013135-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VAZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO DA SILVA MEDEIROS (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: 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: 1034469-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR DELLALIBERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO(A))

KEILA DOS SANTOS ALMEIDA GONÇALVES OAB - MT25148-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: 1031397-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GUILHERME MARCAL CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/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: 1024617-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FASOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 1000823-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 1025736-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT0011632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 837458 Nr: 42265-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRAOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro nos artigos 6º, §5º, da 

Lei nº 12.016/2009.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de novembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1252361 Nr: 21897-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE PROSPERO AMUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo

Isto posto:

a) acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para 

determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do 

funcionalismo público municipal caso o valor apurado em determinado mês 

supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor 

excedente no mês de referência;

b) determino a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do 

valor do débito, que deverá ser corrigido mediante a aplicação de juros de 

mora no percentual de 0,5% ao mês entre janeiro de 2008 e junho de 2009 

e juros da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho 

de 2009, bem como de correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro 

de 2008.

c) condeno a executado ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observados 

os critérios contidos no art. 85, § 2º, inciso I a IV, §4º, II inciso, em 

consonância §7º do CPC/2015.

d) 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;

e) após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se, 

arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.

f) decisão não sujeita ao reexame necessário, por força da exceção 

contida no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Cuiabá, 7 de novembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 358432 Nr: 28800-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ALMEIDA 

TARCISIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, CARLA MONIQUE GOMES 

PRATES - OAB:17.025, DJALMA HOHLENWERGER COSTA LINO - OAB:, 

FLAVIO SOARES ARAUJO DO SANTOS - OAB:167.240/RJ, 

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - OAB:18.798, GUSTAVO 

AMARAL MARTINS - OAB:72167-DF, GUSTAVO DO AMARAL 

MARTINS - OAB:72167/RJ, HENRIQUE ANTONIO BASTOS SETTA - 

OAB:20.287/RJ, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT, 

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 

18.806, LYVIA DE MOURA AMARAL SERPA - OAB:148.216/RJ, 

MANUELY KASALI PEREIRA - OAB:197.168/RJ, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO - OAB:20200/RJ, PAULO CEZAR 
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PINHEIRO CARNEIRO FILHO - OAB:109242/RJ, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7.042/MT, RICARDO CARVALHO DE ARAUJO - 

OAB:153.758/RJ, WESLEY BATISTA DE ABREU - OAB:23.775/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Manifestem-se os autores para, querendo, dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o entender de direito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 883226 Nr: 18693-38.2014.811.0041

 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: OXIGÊNIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Diante do exposto, reconheço e declaro, de ofício, com fulcro no artigo 

337, inciso XI do CPC, a carência de ação por ausência de interesse 

processual e, via de consequência, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do referido diploma 

legal.Ancorado no Princípio da Causalidade, arbitro honorários em favor do 

requerido, no importe de 10% sobre o valor dado a causa.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com 

as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 8 de novembro de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 333765 Nr: 4445-77.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA PEREIRA ALVES, ILDA PEREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIZAEL JOSÉ CANDIDO - 

OAB:23138/O, GETÚLIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O, 

GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT15.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT, WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - Proc. do Estado - OAB:3968/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE os requeridos para comprovarem o cumprimento aos termos 

do édito sentencial proferido nestes autos, no prazo de 05 dias, sob pena 

de bloqueio judicial, devendo também tomar conhecimento dos orçamentos 

apresentados pela autora.

Expeça-se o necessário, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 826292 Nr: 32232-08.2013.811.0041

 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: REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15.548, JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, MONIQUE FACCIN VILELA - 

OAB:17.724, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA- 

PROC. DO ESTADO - OAB:3.035

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para consolidar os termos da decisão que 

deferiu a antecipação de tutela e anular o débito fiscal constituído por meio 

dos Termos de Apreensão e Depósito n.º 946447-5 e 946460-8.Condeno 

o Requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no artigo 

496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para 

recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas 

homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 8 de 

novembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014529-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTA REINERS GAHYVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1014529-42.2016.8.11.0041 AUTOR(A): JANAINA MARTA REINERS 

GAHYVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc, Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por JANAÍNA MARTA REINERS 

GAHYVA em face da sentença prolatada que julgou improcedente a 

pretensão da parte autora (id. 10715155), alegando a existência de 

omissão/contradição no julgado. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Como é cediço, os Embargos de Declaração tem por escopo sanar a 

existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido 

na decisão judicial, admitindo-se, em caráter excepcional, a alteração do 

julgado, caso configurado erro de julgamento decorrente de um dos vícios 

citados. Apesar das razões postas pelo Embargante, entendo como não 

evidenciada a omissão/contradição alegada, o que revela seu nítido 

propósito de rediscutir os termos da decisão que lhe foi desfavorável, 

pretensão que extrapola o âmbito de abrangência dos Embargos de 

Declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 

ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO 

MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só 

se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material 

porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria 

já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no 

REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017) Não bastasse tal 

circunstância ser suficiente para a improcedência dos presentes 

Embargos de Declaração, saliento, por oportuno, que segundo a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A manifestação de 

embargos declaratórios não impõe ao julgador responder questionário 

formulado pela embargante, como se pretendesse transformá-lo em órgão 

consultivo” (EDcl no AgRg no Ag n. 36.751/RS). Ainda, de acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Não há que se falar em 

maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão 

recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões 

essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado 

a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.” (EDcl no 

AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 15/09/2010). Por fim, em 

atenção ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos 

os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão 

adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, 

portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação. A respeito 

da temática, colaciono o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de 
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declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008670-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO FERREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1008670-45.2016.8.11.0041 AUTOR(A): VENICIO FERREIRA ROSA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer proposta pelo Venicio Ferreira Rosa em face do Estado de Mato 

Grosso, pugnando pela condenação deste para que seja determinado o 

imediato restabelecimento do seu benefício de aposentadoria, com o 

consequente pagamento dos valores pretéritos, desde a cessação 

indevida. Para tanto, o requerente alega que, após ter completado o prazo 

legal, foi transferido para a reserva da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, por meio do ato 7.294/2015, de 22/10/2015. Aduz que, no entanto, 

referido ato foi revisto, culminando com a sua exclusão das fileiras da 

PM/MT, conforme o ato nº 10.418/2016, decorrente do procedimento 

administrativo instaurado pelo Comando Geral da PM e confirmado pelo 

então Governador, em virtude de condenação criminal que transitou em 

julgado. A inicial veio acompanhada de documentos. Regularmente citado, 

o Requerido contestou a ação, arguindo a inexistência do direito alegado e 

pugna pela improcedência dos pedidos. O autor impugnou a ação, 

reforçando os fundamentos já expostos na inicial. Sem produção de 

provas específicas. O Ministério Público deixou de opinar, alegando 

ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. 

É o relatório. Fundamento e decido. Mérito Embora a matéria em análise 

envolva questões de direito e de fato, as provas produzidas até o 

momento se revelam suficientes para permitir a adequada resolução da 

controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas em audiência 

ou de quaisquer provas adicionais, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, com base no permissivo contido no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida nos presentes 

autos consiste em apurar se assiste ao Requerente o direito ao 

restabelecimento do seu benefício de aposentadoria e recebimento dos 

valores pretéritos decorrentes da retificação de seu ato de aposentadoria. 

Para tanto, sustenta que exerceu suas funções com afinco e dedicação 

ao longo de quase três décadas e, embora tenha sido excluído da 

corporação, no momento da sua exclusão já possuía direito adquirido à 

ser transferido para a inatividade. Pois bem. Conforme se infere dos 

documentos colacionados aos autos, o autor foi condenado por sentença 

criminal transitado em julgado, impondo-o pena de 06 (seis) anos de 

reclusão e 30 (trinta) dias-multa (Processo nº 54-49.2002.811.0022 – 

Comarca de Pedra Preta). Extrai-se da Lei Complementar nº 555/2014, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, que o 

militar será transferido, a pedido, para a reserva remunerada, com 

subsídio proporcional, quando contar com 25 anos de serviços, como no 

caso do requerente, senão vejamos: “Art. 147 O militar estadual é 

transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com subsídio integral: 

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, 

destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo 

feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, 

no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II - com subsídio 

proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e 

cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo 

serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de 

serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.” 

Entretanto, nota-se que, após a conclusão dr Processo Administrativo 

Disciplinar, o autor sofreu a sanção de demissão (DOC ID 1449948 – Pág. 

5 e 6), o que afasta o seu direito à percepção de proventos de 

aposentadoria, conforme artigos 164 e seguintes da Lei 555/2014, que 

estabelecem que o oficial perderá o posto e a patente, sem direito a qual 

remuneração ou indenização, se condenado pela justiça comum ou militar 

à pena restritiva de liberdade superior a 04 anos, como ocorrido com o 

requerente, conforme cito: “Art. 164 O Oficial que houver perdido o posto 

e a patente será demitido ex officio, sem direito a qualquer remuneração 

ou indenização, e terá a sua situação militar definida pela Lei do Serviço 

Militar. Art. 165 O Oficial só perderá o posto e a patente se for declarado 

indigno do Oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do Art. 42, § 1º, combinado 

com o Art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Art. 166 Fica 

sujeito à declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o 

Oficialato, por julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, o Oficial que: I - for condenado pela justiça comum ou militar à 

pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com 

efeito secundário da perda da função declarado expressamente em 

sentença condenatória, após seu trânsito em julgado; II - for condenado 

por sentença transitado em julgado por crime contra a segurança nacional 

ou improbidade administrativa, nos termos da legislação específica; III - 

incidir nos casos previstos em lei específica e/ou peculiar que motivem o 

julgamento por Conselho de Justificação e, nesse, for considerado 

culpado; IV - ter perdido a nacionalidade brasileira.” Nesse sentido, a 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de 

que, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício 

previdenciário, o servidor que sofrer pena de demissão perderá o direito à 

aposentadoria ou terá o benefício cassado, caso já tenha se aposentado. 

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-POLICIAL 

RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DEMISSÃO. 

ENQUADRAMENTO EM INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO 

CRIME. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. 

CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA 

CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA 

MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA 

EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2014. 1. 

O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado 

na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito 

deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a 

reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que 

torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar 

o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo 

regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que 

lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não 

provido.” (ARE 866877 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira 

Turma, julgado em 25/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 

09-09-2015 PUBLIC 10-09-2015) No mesmo sentido o Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO 

DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. 

CONTROLE JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DA PENA. 
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PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE PARA O 

ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA. 1. É firme o entendimento no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça de que é 

constitucional a pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 

127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de 

que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 2. No controle 

jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário 

limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à 

legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito 

administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, de 

maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no 

processo disciplinar para adotar conclusão diversa da adotada pela 

autoridade administrativa competente. 3. Acerca da proporcionalidade e 

razoabilidade na aplicação da pena de demissão, é tranquila a posição 

desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada conduta para a qual 

a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada 

penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a 

aplicação de pena diversa. 4. Processo administrativo no qual as provas 

produzidas convergiram no sentido da prática dos ilícitos disciplinares 

previstos nos arts. 43, VIII, XLVIII e LXII, da Lei n. 4.878/1965 e 132, IV, da 

Lei n. 8.112/1990 - praticar ato que concorra para comprometer a função 

policial, prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial, 

praticar ato lesivo ao patrimônio de pessoa natural, com abuso ou desvio 

de poder e improbidade administrativa - não restando à autoridade 

apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de 

cassação de aposentadoria ao servidor, conforme previsto nas leis em 

comento. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no MS 22.526/DF, Rel. 

Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 

21/06/2017) Neste cenário, se o autor foi demitido do serviço público, em 

que pese ter completado mais de vinte e cinco anos de efetivo exercício, 

não faz jus aos proventos de aposentadoria. Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, a ser suportado pelos vencidos em 

igual proporção. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do 

disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. P.R.I. Cuiabá, 9 de novembro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012445-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACEPX COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (IMPETRADO)

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012445-68.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004455-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO PINHO GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1004455-26.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037733-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos e etc. 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. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039083-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. DA SILVA TRANSPORTE - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO - SUIRP (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: 1038814-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Ab initio, determino a intimação 

da parte impetrante para que, em 10 dias, emende a inicial, trazendo aos 

autos prova do ato coator. Após, com ou sem manifestação, cls. Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930123 Nr: 49370-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARALIS DE CASTRO NASSIF, ALEIXA KOWAL DE 

PRÁ, DEIJANIRA ELISA GOMES, EDUARDO DA SILVA ALMEIDA, 

EDUARDO MARTINS DE SANT ANA, EDVALDO GOMES DA SILVA 

SEGUNDO, ISRAEL FRANCISCO CORREA, MARIÂNGELA FERREIRA DE 

SOUZA, JOSÉ EDUARDO ROSSI NASSIF, EUNICE SCHIRMER, JUVENILSON 

SOUZA DA SILVA, LUCIANE MARIA DE PRÁ, HORACIO SERRA, LIDIA 

MARIA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA, PAULINA DELFIM DE BARROS, 

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA, TEREZA SANTINA GROSSI 

PERINOTTO, MARIA JOSÉ BRUNHARA KOWAL, NEIDE MARIA BARBIERI, 

SUZIMAR LOPES MARÇAL SOKOLOWSKI, TATIANA DE PRÁ, MAURO 

LUCAS DA SILVA, ROSA ALVES BESERRA, VANESSA THAIS BONFIM 

VILAS BOAS

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007782 Nr: 26701-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEMIAS FERREIRA LIMA, NIVALDO JOSE DE ARRUDA, 

VALTENIR FRANCISCO DA COSTA, OSVALDO SILVA BARROS, CLEBER 

CARMINO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA - OAB:OAB/MT 4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do 

art.162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 69562 Nr: 10046-45.2000.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA BENEDITA VITOR ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso.

Deste modo, nos termos do art. 535 e incisos do Novo CPC, INTIME-SE o 

executado para impugnar a execução em 30 (trinta) dias. Se não houver 

impugnação, requisite-se o pagamento por meio de RPV, expedindo-se o 

necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1346153 Nr: 18978-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ROCCO NUNES - 

OAB:378477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Apensar ao principal de código 81545.

 Quanto à liquidação de sentença por arbitramento, que correrá em autos 

apartados, DETERMINO a intimação do Estado de Mato Grosso para 

apresentar sua manifestação no prazo legal, nos termos dos art. 183 e 

511 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 789996 Nr: 44033-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: BALTAZAR LOURENÇO CALÇADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Vistos, etc.

Determino o envio dos autos à contadoria judicial para que se atualizem os 

cálculos de fls.59/59-v, após expeça-se o competente o oficio requisitório 

e RPV.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1064543 Nr: 52975-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO MAGALHÃES, IONE LEITE 

MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que o Secretário de Estado de Saúde 

foi intimado pessoalmente para esclarecer se houve a quitação ou acerto, 

pela via administrativa, com a empresa Qualycare, referente a prestação 

de serviço de “HOME CARE”.

Percebe-se, que mesmo intimado o Secretário de Estado de Saúde 

quedou-se inerte, assim, ressalto que este Juízo envidou todos os 

esforços necessários, bem como agiu com a cautela que lhe é peculiar, 

para evitar eventual dano irreparável ou lesão ao Erário Público, contudo, 

não se denotou por parte do Ente Público a mesma preocupação.

Desta feita, ante as considerações acima tecidas, determino a expedição 

de alvará eletrônico para liberação dos valores vinculados aos autos em 
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favor da prestadora dos serviços.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 910391 Nr: 37114-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DA SILVA, MARIA HELENA DOS 

SANTOS MORAIS, MARGARIDA NUNES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR 

NUNES FERRAZ, LUIZ ANTONIO LEMOS, ERENITA LEITE DA CUNHA 

MATOS, CLOVIS ANTUNES DA SILVA, MIGUEL DA SILVA, MARIA 

SANTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745 OAB/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT, DIOGO 

IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Sendo assim, revogo a decisão de fl. 224, pois teve por base as petições 

de fls. 146/147 e fl. 211, ora desconsideradas pelos motivos expostos 

acima, e desde já determino seja oficiado a SEGES para que proceda com 

a imediata incorporação dos 11,98% na remuneração dos 

exequentes.Ademais, defiro parcialmente os pedidos constantes da 

petição de fls. 225 e verso, para que seja oficiado ao MT-PREV para que 

proceda com a imediata incorporação dos 11,98% na remuneração do 

exequente Augusto César Nunes Ferraz.Deixo claro que a petição de fl. 

225 é válida, vez que o antigo patrono do exequente Augusto César 

Nunes Ferraz já teve ciência da revogação do mandato.Por fim, intimem-se 

os exequentes para trazerem aos autos em 10 dias os cálculos 

atualizados do montante retroativo devido, para fins de 

homologação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá/MT, 

07 de novembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 265692 Nr: 23427-13.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONARDO CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSE METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos, etc.

Expeça-se o competente alvará judicial, referente ao deposito de fls. 

227/229.

 após arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

 Intime-se

 Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1340415 Nr: 17891-98.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TERCY BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS AIRES TATAIRA DOS 

SANTOS - OAB:24213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Apensar ao principal de código 32488.

 Quanto à liquidação de sentença, que correrá em autos apartados, 

DETERMINO a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar sua 

manifestação no prazo legal, nos termos dos art. 183 e 511 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1340413 Nr: 17890-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GUILHERME PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Apensar ao principal de código 32488.

 Quanto à liquidação de sentença, que correrá em autos apartados, 

DETERMINO a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar sua 

manifestação no prazo legal, nos termos dos art. 183 e 511 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 881517 Nr: 17714-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DUARTE DE CAMPOS, EDIO LUIS COSTA, LENIR 

PAES DA COSTA, LIA LEIDE COSTA, ERENIL DE SOUZA, LUCILENE ROSA 

GUIMARÃES NOGUEIRA, ROSÂNGELA ALVES MONTEIRO, MARIA JOSÉ 

PEREIRA RAMOS, MARIA EGLE LIMA FEITOSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos e etc.

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença contra a Fazenda Pública, 

porquanto figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso.

Deste modo, DETERMINO a intimação do Estado de Mato Grosso para 

apresentar sua manifestação no prazo legal, nos termos dos art. 183 e 

511 do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1060479 Nr: 51246-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON BATISTA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 1060479

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas a serem 

produzidas neste juízo, no prazo 10 (dez) dias, devendo, inclusive, 

informar o andamento/desfecho do processo administrativo n. 

175193/2015.

Após, cls. para sentença.

Cumpra-se.
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Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 820925 Nr: 27142-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EID AWWAD YASIN, ELMAZA KARFAN YASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16240, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:OAB/MT 4656, PAULO 

FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT, THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte Requerida, para tomar ciência da 

perícia agendada pelo perito Gabriel Libardi de Souza, que ocorrerá no dia 

19 de novembro de 2018, ás 08:00 horas, no local do imóvel, conforme fls. 

338.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1043023 Nr: 43019-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE DEFESA DO DIREITO 

EMPRESARIAL, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO DIREITO 

EMPRESARIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALMEN KAMAL GHAZALE - 

OAB:7105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ISTO POSTO, diante da fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE a 

ação, ratificando a liminar, para liberar as mercadorias apreendidas e 

mantidas pelo requerido no Porto Seco de Cuiabá, bem como, sejam 

concedidos os benefícios instituídos pela lei n. 7.958/2003 e Decreto n. 

1.432/2003 à mercadoria do tipo NCM 6203.1.Via de consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno o Estado a reembolsar o valor das despesas 

processuais adiantadas pela autora, bem como, a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

consoante art. 85, §3º, I, do CPC.Por derradeiro, ao E. TJMT para reexame 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1276613 Nr: 685-71.2018.811.0041

 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: JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLAVIA GORI CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MENDES - 

OAB:45.233/DF, MARIELLE MENDES - OAB:OAB/MT 43.130, ROMULO 

NAGIB - OAB:DF 19.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e com base nas alegações supra, rejeito a prejudicial de 

mérito de prescrição, e JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar o 

Estado de Mato Grosso a proceder ao pagamento de justa indenização 

aos autores, em decorrência de ato ilícito praticado na venda a non 

domino, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, por 

arbitramento, acrescido dos devidos consectários da mora, a saber, juros 

legais a contar da citação, no índice da caderneta de poupança, e 

correção monetária, a partir da sentença, pelo IPCA.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Isento de custas.

Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios que serão 

fixados na fase de liquidação de sentença, conforme determina o art. 85, 

§4º, II do CPC.

Por fim, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para reexame necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1039083-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. DA SILVA TRANSPORTE - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO - SUIRP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1039083-70.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por J. B. DA SILVA 

TRANSPORTE – ME contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE 

CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO/GCAD e do 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinada a suspensão do recolhimento do ICMS pelo Regime 

de Estimativa Simplificada Estimativa por Operação, determinando que a 

Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes 

art. 131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria nº 144/2006. Aduz, em síntese, 

que é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o 

“transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 

intermunicipal, interestadual e internacional”, sob o CNAE Fiscal Principal 

sob nº 4930-2/02, estando sujeita ao recolhimento do ICMS. Assevera que 

está recolhendo o tributo de ICMS por meio do Regime de Estimativa 

Simplificado, previsto nos arts. 58-J e 157 e seguintes do RICMS/MT, onde 

todas as modalidades de reduções são afastadas para aplicar-se a 

redução média, sendo que o contribuinte tem sua carga tributária elevada, 

visto que se não há beneficio de redução de base de cálculo na origem, 

este não terá redutor de base de cálculo. Pontua que a aplicação da carga 

tributária média implica a exclusão da apuração do imposto, bem como a 

substituição da sistemática de deduções, manutenção, estornos ou glosa 

de créditos, de modo que o Estado aplica a Carga Média prevista no 

Anexo XVI do RICMS/MT, independente dos produtos que constem na 

nota. Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 
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outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinada a suspensão do recolhimento do ICMS pelo Regime de 

Estimativa Simplificada Estimativa por Operação, determinando que a 

Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes 

art. 131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria nº 144/2006. Partindo de uma 

análise sumária dos fatos expostos e da documentação acostada, 

entendo como demonstrada em caráter inicial a boa aparência do direito da 

Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, 

destinada à imediata suspensão do ato coator. Ab initio, verifica-se que a 

empresa-Impetrante foi incluída no Regime Cautelar Administrativo no dia 

31.08.2018 (ID nº 16426447), sendo que referido procedimento foi 

realizado sem oportunizar a defesa à Autora, ato este que, por si só, viola 

os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa, uma vez que é no processo administrativo que a parte 

possui o direito de deduzir sua pretensão e defesa e realizar provas para 

demonstrar a existência do seu direito. Importante salientar que o Estado 

de Mato Grosso editou o Decreto nº 2.734/2010 – introduzindo o Regime 

de Estimativa por Operação –, visando adequar o Regulamento do ICMS, 

impondo obrigação de em única exigência tributária, de ofício, o montante 

apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, 

ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por 

imobilização ou consumo. Todavia, nota-se que, em relação à instituição 

do regime de cobrança do ICMS por estimativa, a Lei Complementar nº 

87/96 impõe ao legislador estadual a observância de regras específicas, 

quais sejam, porte ou atividade do estabelecimento que justifique o regime; 

periodicidade do pagamento das parcelas, cujo cálculo será feito por 

estimativa; existência de um determinado período; e a garantia de 

impugnação desse cálculo mediante a instauração de processo que 

assegure o contraditório. Denota-se, pois, que a Lei Complementar nº 

87/96 admitiu o cálculo do imposto por estimativa nas operações em que 

sua apuração torna-se difícil em função do porte ou da atividade do 

estabelecimento, de modo que o objetivo é justamente permitir sua 

contribuição, facilitando a apuração do valor devido. Como visto, a Lei 

Complementar nº 87/96 impõe ao legislador estadual a observância de 

certas condições para a adoção do regime de apuração por estimativa, 

como a função do porte ou da atividade do estabelecimento que justifique 

tal modalidade, o que não se constata nos arts. 87-J e seguintes do 

RICMS/MT, haja vista que a forma de apuração e cálculo do ICMS extrapola 

o arquétipo normativo delimitado na LC n° 87/96, bem ainda havendo 

alterações ao definir o tipo legal tributário, ou seja, a descrição hipotética 

em lei da conduta ou situação que corresponde à ocorrência do fato 

gerador. Por fim, salienta-se que, embora a autorização legal para que a 

cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas 

complementares, é certo que tal atribuição não pode se dar ao arrepio do 

princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos 

típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que 

não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS 

Complementar estimado foi fixada por norma infra legal, qual seja, o 

Decreto nº 2.734/2010. E neste espeque, ao estipular, no §2º do art. 

87-J-1, que a redução da base de cálculo “não será inferior à maior 

proporção verificada pelo contraste entre esta e a soma da base de 

cálculo e soma do valor total da coleção de documentos fiscais de entrada 

encontrados nos bancos de dados fazendários para os doze meses 

imediatamente anteriores ao respectivo intervalo temporal”, o Estado de 

Mato Grosso está inserindo método de apuração que foge da clareza e 

objetividade, visto que desconsidera a operação em si mesma para levar 

em consideração uma carga fiscal média relativa a período pretérito. 

Assim, a supramencionada metodologia, além de não alcançar a certeza 

do cálculo efetivado, ainda incorrerá em insegurança jurídica, que, em 

sede de matéria tributária, funciona como uma proteção da confiança do 

cidadão no Estado, ou Administração Pública, ou seja, protege o cidadão 

no intuito de que os atos praticados pela Administração Pública não serão 

alterados de forma repentina. Portanto, in casu, do cotejo das alegações 

da empresa-Impetrante com a documentação apresentada, vislumbra-se a 

presença do fumus boni juris, posto que nesta quadra processual, a forma 

de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e 

regulamentado pelo Decreto nº 2.734/2010 (arts. 87-J a 87-J-5 do 

RICMS/MT), extrapola, em princípio, a delimitação contida no art. 26, III e 

§1º, da Lei Complementar nº 87/96, haja vista que constituem ato jurídico 

de efeito imediato e concreto, com previsibilidade de causar lesão a direito 

subjetivo da Impetrante. Da mesma forma, o periculum in mora resta 

evidente diante do fato de que, em sendo mantido o respectivo lançamento 

apontado na Conta Corrente Fiscal da empresa impetrante, esta ficará 

sujeita às sanções impostas pelo Fisco Estadual. Portanto, presentes os 

requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da liminar para determinar 

a suspensão do enquadramento da Impetrante na medida cautelar 

administrativa, bem como o restabelecimento de sua inscrição estadual, 

até final decisão de mérito. Ressalvo, por derradeiro, que a pretensão 

fiscal permanecerá agasalhada, caso não restar demonstrado, 

meritoriamente, o pretenso direito líquido e certo apontado pela Impetrante. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

pleiteada para determinar a suspensão do recolhimento do ICMS pelo 

Regime de Estimativa Simplificada Estimativa por Operação, bem como que 

a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes 

art. 131 e 132, III e IV, do RICMS e Portaria nº 144/2006, até ulterior 

decisão a ser proferida neste writ. Notifiquem-se pessoalmente as 

autoridades coatoras, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I da Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei n° 12.016/2009). Em seguida, abro vistas ao ilustre 

representante 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, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, pelo Oficial Plantonista, 

servindo este de mandado. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001600-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SOARES DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INDEA/MT (IMPETRADO)

GUILHERME LINARES NOLASCO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1001600-91.2016.8.11.0003 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por FLAVIO SOARES DE MORAES contra 

suposto ato ilegal praticado pelo PRESIDENTE DO INDEA/MT, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade tida 

por coatora que se abstenha de efetuar qualquer desconto salarial, 

denominado de corte de ponto, na remuneração do Impetrante, sob pena 
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de multa e desobediência. A medida liminar foi indeferida (ID nº 1609222). 

O Impetrante aviou petição aos autos requerendo a homologação do 

pedido de desistência (ID nº 9863446). Em síntese, é o que merece 

registro. Verifica-se nos autos que o Impetrante manifestou nos autos 

requerendo a desistência da presente demanda. Desta feita, considerando 

que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo 

Impetrante (ID nº 9863446), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016859-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº º 1016859-75.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido 

de tutela provisória de evidência proposta por CARLOS ALEXANDRE DA 

SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da FUNDAÇÃO 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT – FUNCAB, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da tutela de 

evidência para que seja determinado o imediato reingresso do Requerente 

ao certame, homologando-o, reclassificando-o e convocando-o, 

igualmente aos paradigmas apresentados, para apresentar documentos e 

participar do próximo curso de formação que será realizado com todos os 

demais candidatos. Ao ID n°. 14440291, a parte autora atravessa petição 

requerendo a desistência e consequente extinção do feito. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento. Decido. Verifica-se nos autos que o 

requerente manifestou nos autos (ID n° 14440291), requerendo a 

desistência da presente ação, ante a ausência de interesse no feito Desta 

forma, não havendo mais interesse no prosseguimento do feito, os autos 

deverão ser extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, 

do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – 

MANDADO DE SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

RENÚNCIA DO IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O 

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – 

APELO PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal 

do apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). Desta feita, o feito merece ser extinto sem 

resolução de mérito. DISPOSITIVO. Desta feita, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pela autora, para que surta 

seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do 

Novo Código de Processo Civil. Publiquem-se Intimem-se. Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014558-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA HARUE KOBAYASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1014558-92.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por CARLA HARUE KOBAYASHI em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, onde objetiva a procedência dos pedidos para que 

seja condenado o Requerido ao pagamento de Horas Extras não pagas, 

bem como dos seus reflexos, referente aos anos de 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. A Requerente aviou petição aos 

autos requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 

3214081). Em síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que 

a Requerente manifestou nos autos requerendo a desistência da presente 

demanda. Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará 

qualquer prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pela Requerente (ID nº 3214081), para que surta 

seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

VIII do CPC/2015. Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse 

recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000238-60.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1000238-60.2016.8.11.0001 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por ROBERTO JOSÉ ALVES DA CUNHA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, onde objetiva a procedência dos pedidos 

para que seja condenado o Requerido ao pagamento do Abono de 

Permanência no valor de R$ 94.093,29 (noventa e quatro mil e noventa e 

três reais e vinte e nove centavos). O Requerente aviou petição aos autos 

requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 3675099). Em 

síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que o Requerente 

manifestou nos autos requerendo a desistência da presente demanda. 

Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer 

prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pelo Requerente (ID nº 3675099), para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. 

Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019062-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASABIO DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1019062-44.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória c/c Repetição de Indébito com pedido de tutela de urgência 

proposta por ASABIO DE OLIVEIRA ALVES em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para o fim de que o Requerido se abstenha de 

exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) 

incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST 

(Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora da 

Requerente, UC nº 6/330883-0. O Requerente aviou petição aos autos 

requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 3690880). Em 

síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que o Requerente 

manifestou nos autos requerendo a desistência da presente demanda. 

Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer 

prejuízo às partes, revogo a medida antecipatória anteriormente concedida 

(ID nº 3683335), HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pelo Requerente (ID nº 3690880), para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. 

Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019850-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1019850-58.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória c/c Repetição de Indébito com pedido de tutela de urgência 

proposta por FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUSAI em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando 

a concessão do provimento antecipatório para o fim de que o Requerido 

se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

Unidade Consumidora da Requerente, UC nº 6/926496-1. O Requerente 

aviou petição aos autos requerendo a homologação do pedido de 

desistência (ID nº 3691232). Em síntese, é o que merece registro. 

Verifica-se nos autos que o Requerente manifestou nos autos requerendo 

a desistência da presente demanda. Desta feita, considerando que o 

acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, revogo a 

medida antecipatória anteriormente concedida (ID nº 4167945), 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pelo 

Requerente (ID nº 3691232), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005398-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA MARQUES DOS SANTO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1005398-43.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por MAURINA MARQUES DOS SANTOS ARRUDA 

contra suposto ato ilegal praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DA MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja liberada a pensão da Impetrante imediatamente, 

desde a data em que passou a fazer jus, depositados de uma só vez. A 

Impetrante aviou petição aos autos requerendo a homologação do pedido 

de desistência (ID nº 4306038). Em síntese, é o que merece registro. 

Verifica-se nos autos que a Impetrante manifestou nos autos requerendo 

a desistência da presente demanda. Desta feita, considerando que o 

acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, HOMOLOGO, 

por sentença, o pedido de desistência formulado pela Impetrante (ID nº 

4306038), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e Intime-se. Isento 

de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de novembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012003-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAESTE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

ELONETH - HABITACAO, CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1012003-05.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Usucapião Ordinário proposta por LAESTE BATISTA em face da 

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

COHAB-MT (ELONET HABITAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA.), onde objetiva a procedência dos pedidos para que 

seja declarada a prescrição aquisitiva de domínio do objeto da presente 

demanda, “Quadra 56 Lote 11”, com área de 202,55 m² (duzentos e dois 

metros e cinquenta e cinco centímetros quadrados), registrado no Cartório 

do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá – MT, sob a matrícula nº 31.598, a fl. 

01 do livro nº 02 de 19.03.1986, ordenando a expedição do competente 

mandado ao Registro de Imóveis desta Comarca. O Requerente aviou 

petição aos autos requerendo a homologação do pedido de desistência (ID 

nº 4269647). Em síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos 

que o Requerente manifestou nos autos requerendo a desistência da 

presente demanda. Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido 

não trará qualquer prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pelo Requerente (ID nº 4269647), para 

que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, VIII do CPC/2015. Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem 

interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito 

e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014506-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FRIGORIFICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E RONDONIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE YUKIE FUKUI OAB - MT0013589S (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARVALHO ALVES GONCALVES OAB - MT20769/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO n°: 1014506-28.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por SINDICATO DAS INDÚSTRIAS 

FRIGORÍFICAS DE MATO GROSSO E RONDÔNIA – SINDIFRIGO contra ato 

indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a suspensão da aplicação da Portaria nº 

45/2018-SEFAZ/MT e seus anexos, ou outra que vier a ser editada neste 

mesmo sentido, até o julgamento final do mérito, no que tange a carne 

bovina e seus subprodutos, com exceção dos itens indicados na exordial. 

Ao ID n°. 13742113, 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 forma, não 

havendo mais interesse no prosseguimento do feito, os autos deverão ser 

extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, do Novo 

Código de Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – 

MANDADO DE SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

RENÚNCIA DO IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O 

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – 

APELO PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal 

do apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). Desta feita, o feito merece ser extinto sem 

resolução de mérito. DISPOSITIVO. Desta feita, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado 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. Publiquem-se Intimem-se. Sem interesse 

recursal, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020878-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT O SR. 

PASCOAL SANTULLO NETO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1020878-61.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA 

LTDA. contra suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE FAZENDA 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a concessão da medida 

liminar para que seja garantido a Impetrante o direito de emitir as notas 

fiscais eletrônica de seus serviços, indispensáveis, a sua atividade, sem o 

condicionamento ao pagamento de eventuais débitos de ISSQN junto ao 

fisco. A Impetrante aviou petição aos autos requerendo a homologação do 

pedido de desistência (ID nº 4844109). Em síntese, é o que merece 

registro. Verifica-se nos autos que a Impetrante manifestou nos autos 

requerendo a desistência da presente demanda. Desta feita, considerando 

que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pela 

Impetrante (ID nº 4844109), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de novembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023549-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1023549-23.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 1 – 

Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas que, 

ainda, pretendem produzir, justificando-as e indicando como objetividade 

os fatos que com elas desejam demonstrar. 2 - Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Cuiabá, 12 de setembro de 2018. ADAIR 

JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1022261-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1022261-40.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem produzir outras provas, 

indicando em caso positivo, sua pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob pena de preclusão. 2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1022599-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1022599-14.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO BRADESCARD S.A 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Sem prejuízo de 
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eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem produzir outras provas, 

indicando em caso positivo, sua pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob pena de preclusão. 2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014417-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1014417-73.2016.8 .11 .0041 EMBARGANTE:  SONY MOBILE 

COMMUNICATIONS AB EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem 

produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua pertinência e o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 2. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011988-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO BELVEDERE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1011988-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CONDOMINIO BELVEDERE Vistos etc. Defiro o 

pedido de id. 11916000, razão pela qual suspendo o trâmite do processo 

pelo prazo de 06 (seis) meses, transcorrido o prazo supra, intime-se a 

parte exequente para manifestar requerendo o que entender de direito 

para o deslinde útil do feito. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002621-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA RODRIGUES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS. 001/2015-Gab., impulsiono 

o presente feito para intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a Contestação. Cuiabá-MT., 9/11/2018 Janeide 

Neves

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002042-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002042-40.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO Vistos etc. 

Intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de até 15 (quinze) 

dias, sobre a petição e documentos de Id. 12440593. Após, voltem-me 

conclusos. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003697-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1003697-47.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA CUIABA LIMITADA - ME Vistos etc., 

Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027020-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTOINE CHAFIC MOTRAN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1027020-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: ANTOINE CHAFIC MOTRAN - ME Vistos, etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a inicial e a CDA que a acompanha indicam como 

parte devedora o Condomínio Edifício Residencial Kennedy, CNPJ n. 

01.332.857/0001-71, contudo o respectivo CNPJ pertence a terceiro 

(Antoine Chafic Motran-ME), conforme cadastro junto ao sistema PJe. 

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, 

esclareça quem, de fato, é parte devedora no presente executivo fiscal e, 

em sendo o caso, promova a substituição da CDA e a correção dos dados 

da petição inicial, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito 

Cooperador Provimento n. 12/2018-CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008723-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BEATRIZ HAEFFNER ALBERT - EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1008723-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARIA BEATRIZ HAEFFNER ALBERT - EIRELI 

Vistos, Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública 

Municipal contra Maria Beatriz Haeffner Albert, perseguindo os valores 

grafados na certidão de dívida ativa. No Id. 10775699, a parte exequente 

requereu a extinção do processo, ante o cancelamento da CDA, nos 

termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80. É o relato. Fundamento e decido. 

Determina o art. 26 da Lei nº 6.830/80: “Art. 26. Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes.”. Ante ao exposto, considerando a extinção administrativa do 
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crédito tributário buscado nesta ação, JULGO EXTINTO o feito, com base 

no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 775, caput e art. 485, VI, ambos do 

NCPC. Sem ônus para as partes. Deixo de condenar a Fazenda Pública no 

pagamento de custas processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da 

Lei 6.830/80. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente e, após, arquivem-se os presentes autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013392-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CELINA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT0014660A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1013392-88.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: CLAUDIA CELINA DA SILVA Vistos etc. Diante da petição da 

parte executada, requerendo a suspensão do feito, acerca do 

parcelamento do débito (Id. 10818755), intime-se a Exequente para se 

manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008176-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CELINA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT0014660A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1008176-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CLAUDIA CELINA DA SILVA Vistos etc. Diante 

da petição da parte executada, requerendo a suspensão do feito, acerca 

do parcelamento do débito (Id. 10818936), intime-se a Exequente para se 

manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503646-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0503646-30.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS 

LIMITADA - ME Vistos etc. Intime-se a parte exequente para que apresente 

CDA com valor atualizado e, após, cumpra-se a decisão de id. 390947. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503946-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILSEN ANDRADE ADDARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0503946-89.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vistos etc. 

Intime-se a parte exequente para que apresente CDA com valor atualizado 

e, após, cumpra-se a decisão de id. 455627. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007036-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR ALVES MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUIOMAR ALVES MARTINS OAB - MT12316/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1007036-14.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GUIOMAR ALVES MARTINS Vistos etc., Venha a 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a petição e 

documentos no Id. 10906863, apresentada pela parte executada. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023381-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1023381-21.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA - EPP 

Vistos etc. Diante da petição da parte executada, requerendo a 

suspensão do feito, acerca do parcelamento do débito (Id. 11109252), 

intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de até 15 (quinze) 

dias. Após, voltem-me conclusos. Às providências. Intime-se e cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004690-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004690-90.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 
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MUNICIPAL EXECUTADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

Vistos etc. Intime-se o exequente para que manifeste acerca do valor 

depositado em juízo (id. 9275712) pela executada. Intime-se e cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n. 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003295-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARCANJO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1003295-63.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOAO ARCANJO RIBEIRO Vistos, etc. No id. 

7255681 a parte exequente pugnou pela citação do executado João 

Arcanjo Ribeiro na unidade prisional de Porto Velho, contudo é de 

conhecimento público e notório que o devedor não se encontra mais 

recolhido em estabelecimento prisional. Assim, intime-se novamente a 

parte exequente para que indique novo endereço do executado. Com a 

indicação, expeça-se carta de citação ou, em sendo o caso, mandado de 

citação, independentemente de recolhimento das diligências de locomoção 

do meirinho (Suspensão de Segurança nº 2.899/MT). Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques 

Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018-CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016367-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1016367-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA Vistos etc. Diante da petição 

da parte executada, requerendo a extinção do feito, acerca da quitação 

do débito (Id. 11225659), intime-se a Exequente para se manifestar, no 

prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010944-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1010944-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a petição 

de id. 11576745, consignando que o seu silêncio importará em anuência 

tácita quanto a pretensão de extinção da presente execução fiscal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004837-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004837-19.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA Vistos etc. 

Diante da petição da parte executada, requerendo a suspensão do feito, 

acerca do parcelamento do débito (Id. 11235374), intime-se a Exequente 

para se manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me 

conclusos. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002456-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO OAB - MT13961/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002456-38.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO Vistos 

etc. Diante da petição da parte executada, requerendo a suspensão do 

feito, acerca do parcelamento do débito (Id. 11235374), intime-se a 

Exequente para se manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, 

voltem-me conclusos. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001275-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001275-02.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

Vistos etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001274-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001274-17.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

Vistos etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001441-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001441-34.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

Vistos etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001442-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR LEON BORDEST OAB - MT9531/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001442-19.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME 

Vistos etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016978-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1016978-36.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

Vistos etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016980-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1016980-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

Vistos etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018535-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMARAES E GUIMARAES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1018535-92.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GUIMARAES E GUIMARAES LTDA - ME Vistos 

etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

exceção de Pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008189-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1008189-48.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

GEORGIA MIRELA LTDA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a 

parte executada nomeou bem a penhora, a fim de garantir a execução. 

Assim, manifeste-se a parte Exequente sobre o bem indicado à penhora, 

ou requerer o que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo 

legal. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501493-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GASPARELO JR. & VERGANI ADVOCACIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

S/C - ME (EXECUTADO)
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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 DESPACHO Processo: 0501493-24.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GASPARELO 

JR. & VERGANI ADVOCACIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C - ME 

VISTOS, ETC... 11010 Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) 

Executada(o), interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 

(cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da 

L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Expedida a Carta Citação pela Secretaria deste 

Juízo, retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação da/o Executada/o, 

segundo AR juntado aos autos. Em seguida, a Procuradoria Fiscal do 

Município Exequente requereu a citação do Executado, através de Oficial 

de Justiça. Eis o relato. DECIDO. DEFIRO pedido da Procuradoria Municipal 

Fiscal, por isso DETERMINO: I. 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), CONFORME ENDEREÇO 

INDICADO NO REQUERIMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL FISCAL 

EXEQUENTE ORA DEFERIDO, entregando ao Sr. Meirinho para cumprir 

independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela 

Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 

decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). II. 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. III. 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). IV. 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. V. 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. VI. 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. VII - 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). VIII - 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[1]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 09 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500766-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DW TORNEARIA E FRIZADORA 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 DESPACHO Processo: 0500766-65.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DW 

TORNEARIA E FRIZADORA LTDA - ME VISTOS, ETC... 11010 Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi 

determinada a citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o 

prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 

174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Expedida 

a Carta Citação pela Secretaria deste Juízo, retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação da/o Executada/o, segundo AR juntado aos autos. 

Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

citação do Executado, através de Oficial de Justiça. Eis o relato. DECIDO. 

DEFIRO pedido da Procuradoria Municipal Fiscal, por isso DETERMINO: I. 

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), CONFORME ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO DA 

PROCURADORIA MUNICIAL FISCAL ORA DEFERIDO, entregando ao Sr. 

Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da diligência 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da 

Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que 

determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno 

E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em 

Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito 

em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização da 

diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. 

nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). II. 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. III. 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 
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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). IV. 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. V. 

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. VI. 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. VII - 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). VIII - 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[1]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014324-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO PEDROSO DE PINHO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO Processo: 1014324-13.2016.8.11.0041. 

EMBARGANTE: FAUSTINO PEDROSO DE PINHO EMBARGADO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL VISTOS, ETC... 11010 Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a 

citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Expedida a Carta 

Citação pela Secretaria deste Juízo, retornou ao Juízo SEM a efetivação 

da citação da/o Executada/o, segundo AR juntado aos autos. Em seguida, 

a Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a citação do 

Executado, através de Oficial de Justiça. Eis o relato. DECIDO. DEFIRO 

pedido da Procuradoria Municipal Fiscal, por isso DETERMINO: I. 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), 

CONFORME ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO DA PROCURADORIA 

MUNICIAL FISCAL ORA DEFERIDO, entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). II. 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. III. 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). IV. 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. V. 

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. VI. 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. VII - 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). VIII - 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[1]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500537-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTUAL EVENTOS - ME (EXECUTADO)
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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 DESPACHO Processo: 0500537-08.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: PONTUAL 

EVENTOS - ME VISTOS, ETC... 11010 Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a 

citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Expedida a Carta 

Citação pela Secretaria deste Juízo, retornou ao Juízo SEM a efetivação 

da citação da/o Executada/o, segundo AR juntado aos autos. Em seguida, 

a Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a citação do 

Executado, através de Oficial de Justiça. Eis o relato. DECIDO. DEFIRO 

pedido da Procuradoria Municipal Fiscal, por isso DETERMINO: I. 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), 

CONFORME ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO DA PROCURADORIA 

MUNICIAL FISCAL ORA DEFERIDO, entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). II. 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. III. 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). IV. 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. V. 

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. VI. 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. VII - 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). VIII - 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[1]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501083-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VILALBA CARNEIRO (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 DESPACHO Processo: 0501083-63.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LUIZ 

CARLOS VILALBA CARNEIRO VISTOS, ETC... 11010 Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a 

citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Expedida a Carta 

Citação pela Secretaria deste Juízo, retornou ao Juízo SEM a efetivação 

da citação da/o Executada/o, segundo AR juntado aos autos. Em seguida, 

a Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a citação do 

Executado, através de Oficial de Justiça. Eis o relato. DECIDO. DEFIRO 

pedido da Procuradoria Municipal Fiscal, por isso DETERMINO: I. 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), 

CONFORME ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO DA PROCURADORIA 

MUNICIAL FISCAL ORA DEFERIDO, entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). II. 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. III. 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 
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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). IV. 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. V. 

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. VI. 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. VII - 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). VIII - 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[1]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501227-37.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANCIA SANTA RITA AVIATION LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO Processo: 0501227-37.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ESTANCIA 

SANTA RITA AVIATION LTDA - EPP VISTOS, ETC... 11010 Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi 

determinada a citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o 

prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 

174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Expedida 

a Carta Citação pela Secretaria deste Juízo, retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação da/o Executada/o, segundo AR juntado aos autos. 

Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a 

citação do Executado, através de Oficial de Justiça. Eis o relato. DECIDO. 

DEFIRO pedido da Procuradoria Municipal Fiscal, por isso DETERMINO: I. 

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), CONFORME ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO DA 

PROCURADORIA MUNICIAL FISCAL ORA DEFERIDO, entregando ao Sr. 

Meirinho para cumprir independente do pagamento antecipado da diligência 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão 

proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da 

Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que 

determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno 

E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em 

Mandado de Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito 

em julgado, cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização da 

diligência no prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. 

nº 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). II. 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. III. 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). IV. 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. V. 

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. VI. 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. VII - 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). VIII - 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[1]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501405-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO 
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(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 DESPACHO Processo: 0501405-83.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SINDICATO 

DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO VISTOS, ETC... 11010 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos representados 

pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de 

IMPOSTO(S). Foi determinada a citação por carta da(o) Executada(o), 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980). Expedida a Carta Citação pela Secretaria deste Juízo, 

retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação da/o Executada/o, segundo 

AR juntado aos autos. Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

Exequente requereu a citação do Executado, através de Oficial de Justiça. 

Eis o relato. DECIDO. DEFIRO pedido da Procuradoria Municipal Fiscal, por 

isso DETERMINO: I. 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), CONFORME ENDEREÇO INDICADO NA 

PETIÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIAL FISCAL ORA DEFERIDO, 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). II. 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. III. 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). IV. 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. V. 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. VI. 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. VII - 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). VIII - 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[1]. IX - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 09 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501575-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON CARLOS SOARES 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 DESPACHO Processo: 0501575-55.2015.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: WILSON 

CARLOS SOARES DA SILVA VISTOS, ETC... 11010 Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S). Foi determinada a 

citação por carta da(o) Executada(o), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980). Em seguida, a 

Procuradoria Fiscal do Município Exequente requereu a SUSPENSÃO desta 

Execução Fiscal, face o PARCELAMENTO do débito. Eis o relato. DECIDO. I 

- Considerando que o prazo de suspensão já se esgotou, DÊ-SE VISTA 

imediatamente para a Procuradoria Municipal Fiscal se manifestar sobre o 

prosseguimento desta Execução ou extinção pelo pagamento, NO 

PRAZOD E QUINZE DIAS, sob pena de ARQUIVAMENTO até a data da 

prescrição intercorrente. II - 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 pedido de 

suspensão), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. III - O desarquivamento 

destes autos 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). IV - 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[1]. V - 

PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se 

sucessivamente. Cuiabá, 09 de novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 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 
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citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036847-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNCÍPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO RODRIGUES MOTA (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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1036847-48.2018.8.11.0041 

DIST.: 25/10/2018 10:37:15 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT FINALIDADE: 

CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... Observo que esta CARTA PRECATÓRIA foi 

distribuída como EXECUÇÃO FISCAL, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que proceda imediatamente à correção na Distribuição e Registros 

dentro do Sistema PJe, CERTIFICANDO-SE. A seguir, 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036847-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNCÍPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO RODRIGUES MOTA (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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1036847-48.2018.8.11.0041 

DIST.: 25/10/2018 10:37:15 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT FINALIDADE: 

CITAÇÃO 11010 Vistos, etc... Observo que esta CARTA PRECATÓRIA foi 

distribuída como EXECUÇÃO FISCAL, razão pela qual DETERMINO ao Sr. 

Gestor que proceda imediatamente à correção na Distribuição e Registros 

dentro do Sistema PJe, CERTIFICANDO-SE. A seguir, 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502900-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502900-65.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 
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seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502904-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502904-05.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 
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Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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Processo Número: 0502679-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0502679-82.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos, etc. Trata-se 

de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial, em relação à empresa Elmo Engenharia Ltda., na qual foi 

determinada a citação da Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida 

a respectiva Carta de Citação. A empresa executada apresentou oposição 

de exceção de pré-executividade, alegando, em suma, nulidade da CDA 

que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do processo 

administrativo que a gerou “por falta de notificação da Executada e de 

defesa prévia nos autos” (sic), requerendo ao final que este juízo, após o 

recebimento e processamento da exceção, determine “o imediato 

arquivamento e baixa da execução fiscal ” (sic). É o relatório. Fundamento 

e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de Justiça já 

consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, in verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a empresa 

executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a notificação do 

contribuinte do ato “do lançamento que a ele respeita” (sic). Sabe-se que a 

inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa de 

formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (art. 784, inc. IX 

do CPC/2015), apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, 

pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, 

conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN, in verbis: “Art. 204. A 

dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída”. Dessa forma, a inscrição cria o título e a 

certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir 

transcrito, o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial 

pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: 

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], 

com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer 

valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o 

artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A 

Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não 

tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui 

no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão 

competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a 

prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a 

distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele 

prazo. § 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, para a validade do título 

executivo, que fundamenta a execução fiscal, faz-se necessário o 

preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, repetidos no Art. 2º, § 

5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: “Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular 

os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 
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acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação “do ato do lançamento que a ele respeita” (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO a 

exceção de pré-executividade interposta pela empresa executada, para 

determinar o prosseguimento desta Execução Fiscal. Decorrido prazo 

recursal, certifique-se e voltem os autos à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques 

Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502906-72.2015.8.11.0041
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Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502906-72.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 
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de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502910-12.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 
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inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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Processo Número: 0502912-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502912-79.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503071-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503071-22.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 
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viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503033-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503033-10.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 
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número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503059-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503059-08.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 
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Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502849-54.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 
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prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502793-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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0502793-21.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 
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liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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Processo Número: 0502914-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502914-49.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 
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competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502915-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502915-34.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
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Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502997-65.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 
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excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444 (ADVOGADO(A))
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0502998-50.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 
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liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503034-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503034-92.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 
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competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503036-62.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
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Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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Processo Número: 0503037-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503037-47.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 
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meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503052-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503052-16.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 
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indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 
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inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503054-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503054-83.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 
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devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503057-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503057-38.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 
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Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503064-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503064-30.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 
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situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503068-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0503068-67.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 
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Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 
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Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502689-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502689-29.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 
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da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502675-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502675-45.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 
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administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502676-30.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502676-30.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 
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observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502716-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0502716-12.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos, etc. Trata-se 

de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial, em relação à empresa Elmo Engenharia Ltda., na qual foi 

determinada a citação da Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida 

a respectiva Carta de Citação. A empresa executada apresentou oposição 

de exceção de pré-executividade, alegando, em suma, nulidade da CDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 222 de 451



que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do processo 

administrativo que a gerou “por falta de notificação da Executada e de 

defesa prévia nos autos” (sic), requerendo ao final que este juízo, após o 

recebimento e processamento da exceção, determine “o imediato 

arquivamento e baixa da execução fiscal ” (sic). É o relatório. Fundamento 

e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de Justiça já 

consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, in verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a empresa 

executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a notificação do 

contribuinte do ato “do lançamento que a ele respeita” (sic). Sabe-se que a 

inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa de 

formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (art. 784, inc. IX 

do CPC/2015), apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, 

pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, 

conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN, in verbis: “Art. 204. A 

dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída”. Dessa forma, a inscrição cria o título e a 

certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir 

transcrito, o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial 

pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: 

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], 

com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer 

valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o 

artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A 

Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não 

tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui 

no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão 

competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a 

prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a 

distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele 

prazo. § 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, para a validade do título 

executivo, que fundamenta a execução fiscal, faz-se necessário o 

preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, repetidos no Art. 2º, § 

5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: “Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular 

os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação “do ato do lançamento que a ele respeita” (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 
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no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO a 

exceção de pré-executividade interposta pela empresa executada, para 

determinar o prosseguimento desta Execução Fiscal. Decorrido prazo 

recursal, certifique-se e voltem os autos à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques 

Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502678-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502678-97.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 
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ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502681-52.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 
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faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502683-22.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 
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SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502684-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502684-07.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 
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Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 
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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502685-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502685-89.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 
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que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502686-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502686-74.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 
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caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502688-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502688-44.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 
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as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502632-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502632-11.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 
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pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 
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inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502634-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502634-78.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 
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processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502635-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502635-63.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 
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a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502637-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502637-33.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 
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prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502638-18.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502638-18.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 
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dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502641-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0502641-70.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos, etc. Trata-se 

de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial, em relação à empresa Elmo Engenharia Ltda., na qual foi 

determinada a citação da Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida 

a respectiva Carta de Citação. A empresa executada apresentou oposição 

de exceção de pré-executividade, alegando, em suma, nulidade da CDA 

que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do processo 

administrativo que a gerou “por falta de notificação da Executada e de 

defesa prévia nos autos” (sic), requerendo ao final que este juízo, após o 

recebimento e processamento da exceção, determine “o imediato 

arquivamento e baixa da execução fiscal ” (sic). É o relatório. Fundamento 

e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de Justiça já 

consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, in verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a empresa 

executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a notificação do 

contribuinte do ato “do lançamento que a ele respeita” (sic). Sabe-se que a 

inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa de 

formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (art. 784, inc. IX 

do CPC/2015), apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, 

pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, 

conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN, in verbis: “Art. 204. A 

dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída”. Dessa forma, a inscrição cria o título e a 

certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir 

transcrito, o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial 

pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: 

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], 

com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer 

valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o 

artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A 

Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não 

tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui 

no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão 

competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a 

prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a 

distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele 

prazo. § 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, para a validade do título 

executivo, que fundamenta a execução fiscal, faz-se necessário o 

preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, repetidos no Art. 2º, § 

5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: “Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular 

os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 
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VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação “do ato do lançamento que a ele respeita” (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO a 

exceção de pré-executividade interposta pela empresa executada, para 

determinar o prosseguimento desta Execução Fiscal. Decorrido prazo 

recursal, certifique-se e voltem os autos à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0502643-40.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos, etc. Trata-se 

de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial, em relação à empresa Elmo Engenharia Ltda., na qual foi 

determinada a citação da Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida 

a respectiva Carta de Citação. A empresa executada apresentou oposição 

de exceção de pré-executividade, alegando, em suma, nulidade da CDA 

que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do processo 

administrativo que a gerou “por falta de notificação da Executada e de 

defesa prévia nos autos” (sic), requerendo ao final que este juízo, após o 

recebimento e processamento da exceção, determine “o imediato 

arquivamento e baixa da execução fiscal ” (sic). É o relatório. Fundamento 

e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de Justiça já 

consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, in verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a empresa 

executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a notificação do 

contribuinte do ato “do lançamento que a ele respeita” (sic). Sabe-se que a 

inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa de 

formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (art. 784, inc. IX 

do CPC/2015), apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, 

pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, 

conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN, in verbis: “Art. 204. A 

dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída”. Dessa forma, a inscrição cria o título e a 

certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir 

transcrito, o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial 

pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: 

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], 

com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer 

valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o 

artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A 

Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não 

tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui 

no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão 

competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a 

prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a 

distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele 

prazo. § 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, para a validade do título 

executivo, que fundamenta a execução fiscal, faz-se necessário o 

preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, repetidos no Art. 2º, § 

5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: “Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular 

os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 
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conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação “do ato do lançamento que a ele respeita” (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO a 

exceção de pré-executividade interposta pela empresa executada, para 

determinar o prosseguimento desta Execução Fiscal. Decorrido prazo 

recursal, certifique-se e voltem os autos à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502639-03.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 
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Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502902-35.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 
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DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502653-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502653-84.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 
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sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502645-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0502645-10.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos, etc. Trata-se 

de execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial, em relação à empresa Elmo Engenharia Ltda., na qual foi 

determinada a citação da Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da 

Lei nº 6.830/1980 (LEF), interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme preceitua o § 2º do mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida 

a respectiva Carta de Citação. A empresa executada apresentou oposição 

de exceção de pré-executividade, alegando, em suma, nulidade da CDA 

que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do processo 

administrativo que a gerou “por falta de notificação da Executada e de 

defesa prévia nos autos” (sic), requerendo ao final que este juízo, após o 

recebimento e processamento da exceção, determine “o imediato 

arquivamento e baixa da execução fiscal ” (sic). É o relatório. Fundamento 

e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de Justiça já 

consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, in verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a empresa 

executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a notificação do 

contribuinte do ato “do lançamento que a ele respeita” (sic). Sabe-se que a 

inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa de 

formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (art. 784, inc. IX 

do CPC/2015), apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, 

pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, 

conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN, in verbis: “Art. 204. A 

dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída”. Dessa forma, a inscrição cria o título e a 

certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir 

transcrito, o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial 

pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: 

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como 

tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], 

com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer 

valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o 

artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A 

Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não 

tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais 

encargos previstos em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui 

no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão 

competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a 

prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a 

distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele 

prazo. § 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 

Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, para a validade do título 

executivo, que fundamenta a execução fiscal, faz-se necessário o 

preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, repetidos no Art. 2º, § 

5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: “Art. 202. O termo de 

inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular 

os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 
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número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação “do ato do lançamento que a ele respeita” (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO a 

exceção de pré-executividade interposta pela empresa executada, para 

determinar o prosseguimento desta Execução Fiscal. Decorrido prazo 

recursal, certifique-se e voltem os autos à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques 

Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0502656-39.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF), 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução 

Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que 

traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN. Dessa forma, a 

inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3º do 

Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento 

da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), 

subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
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orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às 

entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da 

Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização 

monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da LEF, 

consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se valer de 

prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, 

onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à eventual 

inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). 

Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o 

processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação 

probatória quanto à suposta ausência de notificação do Contribuinte, que 

no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao endereço do 

imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). Assim, uma vez 

que o único fundamento da oposição da Exceção de Pré-Executividade 

oposta pela Empresa Executada é a ausência de recebimento de 

notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, fato jurídico que 

necessita de dilação probatória, com fundamento nos Arts. 204 CTN c/c 

Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu sensu), INADMITO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela Empresa Executada, 

para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal. INTIMEM-SE 

as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do despacho 

inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos 

do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501890-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMARI TEREZINHA PAGNUSSAT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501890-83.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ROSMARI TEREZINHA PAGNUSSAT Vistos etc. 

Defiro o pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do processo pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501334-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE CARVALHO BAPTISTA WILLCOX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501334-81.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LEANDRO DE CARVALHO BAPTISTA WILLCOX 

Vistos etc. Defiro o pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, transcorrido o prazo supra, 

intime-se a parte exequente para manifestar requerendo o que entender 

de direito para o deslinde útil do feito. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009668-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009668-76.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na data supra pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida 

Ativa. Autos conclusos foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parág. único, 

inc. I da Lei 5.172/1966[1][1] – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a efetiva 

citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, através de 

seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Inicialmente, convém esclarecer que pacífico é o 

entendimento, na doutrina e na jurisprudência, acerca do cabimento da 

Exceção de Pré-Executividade em sede de execução fiscal relativamente 

às matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Juízo, que não 

demandem dilação probatória, inclusive tal entendimento já está 

consolidado em SÚMULA STJ, a saber: SÚMULA 393/STJ: “A exceção de 

pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Contudo, a interposição de referida objeção não tem o condão de 

suspender o curso da execução, cujas hipóteses estão estabelecidas 

taxativamente no Art. 151 do C.P.C./2015 e no Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 

– L.E.F., mormente quando verificado nos autos que o Executado sequer 

garantiu o Juízo, conforme estabelecem os Arts. 8º, caput e 9º da L.E.F., a 

saber: “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: ... Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do 

Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 

monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; III - nomear 

bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora 

bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. ...” Acerca 

da impossibilidade de suspender o presente executivo fiscal apenas pelo 

oferecimento de uma Exceção, transcrevo o seguinte acórdão do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 

284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA 

DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO 

JUÍZO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O recorrente não demonstrou em que 

consiste a ofensa ao dispositivo tido por violado, tornando patente a falta 

de fundamentação do recurso especial, circunstância que atrai a 

incidência do verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual o ajuizamento prévio de 

ação declaratória com o intuito de revisar o título executivo, ou o 

oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a 

execução se devidamente garantido o juízo pela penhora. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (ATJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 02/03/2016). Negritei. No mesmo sentindo, há julgados 

dos nossos Tribunais Justiça, ex vi: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — 

IMPOSSIBILIDADE — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. A 

oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para justificar, 

por si só, a suspensão da execução. A necessidade de dilação probatória 

é incompatível com a exceção de pré-executividade. Para a suspensão da 

exigibilidade de crédito é necessária a ocorrência de uma das hipóteses 

previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Recurso não 

provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, Agravo de Instrumento Nº 84730/2014, Julgado em 16/09/2014, 

Publicado no DJE 25/09/2014). (negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...). 1. A exceção de 

pré-executividade é incapaz de, por si só, autorizar a suspensão da 

execução fiscal. A uma, porque inexiste lei a amparar tal suspensão. E a 

duas, porque as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário - o que equivale à suspensão da execução fiscal estão 

taxativamente previstas pelo art. 151 do CTN. Hipótese em que, além de 

ausente situação excepcional a autorizar a suspensão pretendida, a 

exceção de pré-executividade já foi julgada - e rejeitada - pelo MM. 

Magistrado a quo. 2. (...) 3. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. DESA. LÚCIA DE 

FÁTIMA CERVEIRA, Agravo de Instrumento Nº 70066092818, Julgado em 

09/09/2015). (negritei). ISSO POSTO, com fundamento na lei, doutrina, 

jurisprudência e fatos acima, INDEFIRO a liminar de concessão de efeito 

suspensivo à presente execução Fiscal, postulado em sede de Exceção 

de Pré-Executividade, notadamente quando não se constata nos autos a 

garantia do Juízo e tampouco foi demonstrada a presença do periculum in 

mora para se aguardar o julgamento da referida Exceção. Ad cautelam, em 

homenagem aos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa e 

Contraditório, uma vez que objeto da ação é direito patrimonial, 

aplicando-se o Princípio da Disponibilidade estabelecido no Art. 775 do 

CPC/2015[2][2] (Art. 569 do CPC/1973), DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, para se 

manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta 

nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE desta 

decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). Decorrido o 

prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes 

autos À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. Luis 

Otavio Pereira Marques Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 

12/2018-CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002786-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002786-35.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou 

bem à penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte 

Exequente manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003153-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1003153-59.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GINCO URBANISMO LTDA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à 

penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente 

manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002159-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002159-31.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GINCO URBANISMO LTDA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à 

penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente 

manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002032-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002032-93.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GINCO URBANISMO LTDA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à 

penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente 

manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003725-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1003725-15.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou 

bem à penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte 

Exequente manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004413-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E 

TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004413-74.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS 

PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à penhora, a fim de 

garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente manifestar-se sobre 

o bem indicado à penhora, ou requerer o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito, no prazo legal. Às providências. Intime-se e 

cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002203-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOCAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002203-50.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ALOCAR LTDA - EPP Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à penhora, a fim de 

garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente manifestar-se sobre 

o bem indicado à penhora, ou requerer o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito, no prazo legal. Às providências. Intime-se e 

cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004169-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004169-48.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou 

bem à penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte 

Exequente manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002465-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002465-97.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: OSVALDO TETSUO TAMURA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à 

penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente 

manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 
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providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002572-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS OAB - MT17844/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002572-44.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou 

bem à penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte 

Exequente manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001925-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001925-49.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: 3K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou 

bem à penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte 

Exequente manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003136-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE CARVALHO DOMINGOS REZEK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DUARTE OAB - SP358824 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1003136-23.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CAROLINA DE CARVALHO DOMINGOS REZEK 

Vistos etc. Diante da petição da parte executada, requerendo a 

suspensão do feito, acerca do parcelamento do débito (Id. 102664995), 

intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de até 15 (quinze) 

dias. Após, voltem-me conclusos. Às providências. Intime-se e cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001382-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001382-46.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à 

penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente 

manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001386-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001386-83.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à 

penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente 

manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004427-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORRAL MORALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004427-58.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: EVANDRO CORRAL MORALES Vistos etc. 

Diante da petição da parte executada, requerendo a suspensão do feito, 

acerca do parcelamento do débito (Id. 10287762), intime-se a Exequente 

para se manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me 

conclusos. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007352-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOCAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 
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1007352-27.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ALOCAR LTDA - EPP Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à penhora, a fim de 

garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente manifestar-se sobre 

o bem indicado à penhora, ou requerer o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito, no prazo legal. Às providências. Intime-se e 

cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003134-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1003134-53.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GINCO URBANISMO LTDA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à 

penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente 

manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003588-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1003588-33.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou bem à 

penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte Exequente 

manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001071-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001071-55.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE Vistos etc. 

Diante da petição da parte executada, requerendo a suspensão do feito, 

acerca do parcelamento do débito (Id. 10663617), intime-se a Exequente 

para se manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me 

conclusos. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002569-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA PANIZI SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO VALENTIM ALVAREZ OAB - MT14463/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002569-89.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ALESSANDRA PANIZI SOUZA Vistos etc. Diante 

da petição da parte executada, requerendo a extinção do feito, acerca da 

quitação do débito (Id. 10397218), intime-se a Exequente para se 

manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004859-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004859-77.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Diante da petição da parte executada, 

requerendo a extinção do feito, acerca da quitação do débito (Id. 

14620609), intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de até 15 

(quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Às providências. Intime-se e 

cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000769-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1000769-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA Vistos etc. Diante 

da petição da parte executada, requerendo a extinção do feito, acerca da 

quitação do débito (Id. 10421122), intime-se a Exequente para se 

manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001385-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001385-98.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA Vistos etc. Diante 

da petição da parte executada, requerendo a extinção do feito, acerca da 

quitação do débito (Id. 10421339), intime-se a Exequente para se 

manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004854-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004854-55.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou 

bem à penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte 

Exequente manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001227-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001227-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou 

bem à penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte 

Exequente manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501492-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0501492-39.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SILVANA DE OLIVEIRA SOUZA Vistos etc. 

Diante da petição da parte executada, requerendo a extinção do feito, 

acerca da quitação do débito (Id. 10481814), intime-se a Exequente para 

se manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me 

conclusos. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013294-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MAURICIO CAPITULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1013294-40.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: SERGIO MAURICIO CAPITULA Vistos etc. Diante da petição 

da parte executada, requerendo a extinção do feito, acerca da quitação 

do débito (Id. 12275745), intime-se a Exequente para se manifestar, no 

prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004853-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004853-70.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou 

bem à penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte 

Exequente manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018614-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUCCIA MARIA GOMES ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1018614-71.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: NUCCIA MARIA GOMES ALMEIDA SANTOS 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou 

bem à penhora, a fim de garantir a execução. Assim, venha à parte 

Exequente manifestar-se sobre o bem indicado à penhora, ou requerer o 

que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo legal. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001752-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTILDES RAMOS SIMAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY OAB - MT6692/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001752-25.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: OTILDES RAMOS SIMAO Vistos etc. 

Compulsando os autos observo que a parte executada apresentou 

embargos à execução no Id. 10572142 nos próprios autos da ação de 

execução de título extrajudicial, ou seja, em desconformidade com o 

disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 914. 

O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os embargos à execução 

serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos 

com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser 

declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal.” Dessa forma, considerando que a executada opôs os embargos 

por via inadequada, deixo de apreciar a petição . Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO.EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO 

NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 

CONFIGURADO. REJEIÇÃO.MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES STJ. 

TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

DATA DA REALIZAÇÃO DA LEITURA DO MANDADO. RESOLUÇÃO N.º 

3/2009, DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, ART. 17, §§ 3.º E 4.º. 

INFORMAÇÃO NO SISTEMA PROJUDI. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 

1408516-4 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - 

Rel.: D'Artagnan Serpa Sá - Unânime - J. 15.03.2016) No impulso, venha à 

parte exequente manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023369-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1023369-41.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 

Vistos etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003709-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ ANTONIO DAS GRACAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1003709-61.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BRAZ ANTONIO DAS GRACAS Vistos etc. 

Defiro o pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do processo pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se 

a parte exequente para manifestar requerendo o que entender de direito 

para o deslinde útil do feito. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008495-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONZAGA DE MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI OAB - MT6746 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1008495-51.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARIA GONZAGA DE MELO Vistos etc. Diante 

da petição da parte executada, requerendo a suspensão do feito, acerca 

do parcelamento do débito (Id. 10654551), intime-se a Exequente para se 

manifestar, no prazo de até 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. 

Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008955-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDA MORAIS DE ARAUJO CORTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1008955-38.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: HUDA MORAIS DE ARAUJO CORTES Vistos etc., 

Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005297-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE DE ARRUDA E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1005297-06.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: IVONE DE ARRUDA E SILVA Vistos etc. Defiro o 

pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do processo pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se a parte 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005269-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1005269-38.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FLORAIS DO VALLE INCORPORACOES LTDA 

Vistos etc. Diante da petição da parte executada, requerendo a 
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suspensão do feito, acerca do parcelamento do débito (Id. 10904366), 

intime-se a Exequente para se manifestar, no prazo de até 15 (quinze) 

dias. Após, voltem-me conclusos. Às providências. Intime-se e cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014629-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY PEREIRA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA CORREA OAB - MT0021342A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1014629-94.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ROSEMARY PEREIRA CORREA Vistos etc., 

Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008209-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COUNTRY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1008209-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COUNTRY Vistos 

etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009860-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRACY SILVA DELGADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT0008862A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1009860-43.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MIRACY SILVA DELGADO Vistos etc., Venha a 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade apresentada pelo executado. Oportunamente 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007073-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1007073-41.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

Vistos etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017266-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1017266-18.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - ME Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte 

Executada nomeou bem à penhora, a fim de garantir a execução, bem 

como apresentou exceção de pré-executividade (Id. 11152084 e 

11152330). Assim, venha à parte Exequente manifestar-se sobre as 

petições e documentos, ou requerer o que entender de direito para o 

deslinde útil do feito, no prazo legal. Às providências. Intime-se e 

cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015002-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1015002-28.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

Vistos etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010016-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1010016-31.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Executada nomeou 

bem à penhora, a fim de garantir a execução, bem como apresentou 

exceção de pré-executividade (Id. 11154817 e 11155122). Assim, venha à 

parte Exequente manifestar-se sobre as petições e documentos, ou 

requerer o que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo 

legal. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017456-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1017456-78.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte executada nomeou 

bem a penhora, a fim de garantir a execução (Id. 11177178). Assim, 

manifeste-se a parte Exequente sobre o bem indicado à penhora, ou 

requerer o que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo 

legal. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007152-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL BARROS ARAUJO TRIVELIN OAB - SP204848 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1007152-20.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 

CIE E Vistos etc. Compulsando os autos observo que a parte executada 

apresentou embargos à execução no Id. 11345964 nos próprios autos da 

ação de execução de título extrajudicial, ou seja, em desconformidade com 

o disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os embargos à 

execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão 

ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.” Dessa forma, considerando que a executada 

opôs os embargos por via inadequada, deixo de apreciar a petição. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A 

EXECUÇÃO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. ERRO 

GROSSEIRO. CONFIGURADO. REJEIÇÃO.MEDIDA QUE SE IMPÕE. 

PRECEDENTES STJ. TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA REALIZAÇÃO DA LEITURA DO 

MANDADO. RESOLUÇÃO N.º 3/2009, DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA 

CORTE, ART. 17, §§ 3.º E 4.º. INFORMAÇÃO NO SISTEMA PROJUDI. 

EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 

(TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1408516-4 - Região Metropolitana de Londrina - 

Foro Central de Londrina - Rel.: D'Artagnan Serpa Sá - Unânime - J. 

15.03.2016) No impulso, venha à parte exequente manifestar requerendo 

o que entender de direito para o deslinde útil do feito, bem como do 

depósito judicial realizado, a fim de garantir o juízo (Id. 11197303). 

Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002464-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA ADRIANE PELEGRINE MAX OAB - MT8274/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002464-15.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: OTAVIO PAES RODRIGUES Vistos etc., Venha a 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade apresentada pelo executado. Oportunamente 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009206-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1009206-56.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: REGINA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO Vistos 

etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

petição e documentos apresentada pela parte executada, requerendo o 

que entender de direito para o deslindo útil do feito. Oportunamente 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004513-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA OAB - MT8228/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1004513-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 

Vistos etc., Venha a exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. 

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001234-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LUIZ ANDRASCHKO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LEDA VISINONI TAPADA OAB - PR57337 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001234-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: NILTON LUIZ ANDRASCHKO Vistos etc., Venha a 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade apresentada pelo executado. Oportunamente 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007074-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA CRUZ ENERGIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT0005058A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1007074-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SANTA CRUZ ENERGIA LTDA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte executada nomeou bem a 

penhora, a fim de garantir a execução (Id. 11271223). Assim, 

manifeste-se a parte Exequente sobre o bem indicado à penhora, ou 

requerer o que entender de direito para o deslinde útil do feito, no prazo 

legal. Às providências. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504233-52.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0504233-52.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Defiro o pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do processo pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se 

a parte exequente para manifestar requerendo o que entender de direito 

para o deslinde útil do feito. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023175-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DONATONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1023175-41.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ADEMIR JOSE DONATONI Vistos etc. Em análise 

aos autos, a parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo 

de 10 (dez) dias, a fim de localizar eventuais bens de propriedade do 

executado passíveis de penhora. No entanto, no presente caso, já se 

operou o transcurso do prazo requerido, considerando a data de 

propositura do pedido. Assim, em detrimento do término do prazo solicitado 

determino venha à requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito. Ainda, 

ressalto que em igual prazo deverá a parte exequente aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo. Intime-se e cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023176-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DONATONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1023176-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ADEMIR JOSE DONATONI Vistos etc. Em análise 

aos autos, a parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, tendo em vista o parcelamento do débito tributário. 

No entanto, no presente caso, já se operou o transcurso do prazo 

requerido, considerando a data de propositura do pedido. Assim, em 

detrimento do término do prazo solicitado determino venha à requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde útil do feito. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023177-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DONATONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1023177-11.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ADEMIR JOSE DONATONI Vistos etc. Em análise 

aos autos, a parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, tendo em vista o parcelamento do débito tributário. 

No entanto, no presente caso, já se operou o transcurso do prazo 

requerido, considerando a data de propositura do pedido. Assim, em 

detrimento do término do prazo solicitado determino venha à requerente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde útil do feito. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500119-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE HOELLER JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 
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0500119-70.2015.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 

10:22:58 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: 

HENRIQUE HOELLER JUNIORCPF Nº 785.527.961-04 CDA's Nºs 

2010/565662; 2011/772583; 2012/879395; 2013/1049718 INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.8.12.047.0249.001 VALOR DA CAUSA: R$2.243,76 

81100001 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos 

créditos representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a 

IPTU's que recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.12.047.0249.001. I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 565662/2011, 

vencida em 10/03/2010, já se encontrava prescrito, pois já haviam 

transcorridos mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme 

preceitua o Art. 174 do CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do 

crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – 

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor.” Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o 

seu vencimento, nos termos do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do 

E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. 

MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O 

Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 

contagem da prescrição para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o 

dia seguinte ao estipulado pela lei local para o vencimento da exação. 

Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a 

prescrição da data de notificação do lançamento, deve ser cassado, com 

a determinação de novo julgamento da apelação, a fim de que seja 

aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos 

autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 565662/2011 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 565662/2011, vencida em 

10/03/2010, quando distribuiu a inicial em 18/02/2016, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 565662/2011, 

vencida em 10/03/2010, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO 

PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 

.2011/772583; 2012/879395; 2013/1049718, que totalizam o valor de R$ 

1.827,07-, constata-se que o custo de sua cobrança 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, 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: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (SEIS ANOS, contados a partir da data da 

tentativa de citação, conforme inciso II do Art. 8º da LEF[1], por analogia), 

ANOTANDO-SE no Sistema PJE, quando então deverão ser estes autos 

eletrônicos DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO 

PESSOAL do Procurador Fiscal do Município Exequente Subscritor da 

inicial ou quem o estiver substituindo e cadastrado perante este Juízo à 

época (PJe), para se manifestar expressamente sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) acima (“por exemplo, deverá demonstrar a 

ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”), 

NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de extinção deste processo 

eletrônico com julgamento do mérito, nos termos do Art. 487, inc. II do 

CPC/2015[2], face a ocorrência da prescrição intercorrente. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

implemento do termo da prescrição intercorrente, DEPENDERÁ da 

supressão justificada 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). IV. A remessa dos autos ao gabinete e 

seu retorno ao Arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente, através 

do Procurador Fiscal Subscritor da inicial (PJe) desta decisão, nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[3], para, 

querendo, manifestar-se desde logo nestes autos, suprindo com 

informações necessárias ao prosseguimento frutífero desta Execução 

Fiscal, para real satisfação do crédito tributário executado, ex vi 

julgamento em sede de Recurso Repetitivo do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça (TEMAS 566/567/569/571), aplicável ao caso presente, verbis: 

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. ... 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e 
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seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): ... 4.1.2.) Sem prejuízo 

do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança 

de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação 

tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de 

qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira 

tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens 

penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou 

não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial 

nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato;... 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira 

oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao 

art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação 

dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo 

que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., 

onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a 

ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá 

fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que 

foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao 

período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não 

provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, REsp 1340553/RS, julgado em 12/09/2018, 

DJe 16/10/2018). (negritei e grifei). VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015.[4] Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 09 de 

novembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 8º - ... 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; ... [2]. Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I 

- acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - 

decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à 

pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. 

Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência 

não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade 

de manifestar-se. [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a 

alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3º A intimação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das microempresas e 

das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [4]. Art. 205. ... § 3o Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005726-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MIGUEL SPADONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1005726-70.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CAROLINA MIGUEL SPADONI Vistos, etc. 

Trata-se Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

344652” - Contribuinte 177464/Carolina Miguel Spadoni. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 

do CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Isto 

posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, 

inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito em virtude do 

pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. Deixo de condenar 

no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, em face de 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[1] c/c Lei nº 2654/1988. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013442-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALTAIR GEIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1013442-17.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO ALTAIR GEIER Vistos, 

etc. Trata-se Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

344399” - Contribuinte 312109/Antônio Altair Geier. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 
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mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 

do CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Isto 

posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, 

inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito em virtude do 

pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. Deixo de condenar 

no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, em face de 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[1] c/c Lei nº 2654/1988. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502177-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVANIR DE CARVALHO CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0502177-46.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: AVANIR DE CARVALHO CORREA Vistos, etc. 

Trata-se Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

316826” - Contribuinte 332139/Avanir Lacerda da Costa. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 

do CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Isto 

posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, 

inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito em virtude do 

pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. Deixo de condenar 

no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, em face de 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[1] c/c Lei nº 2654/1988. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014635-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSANN KINJO DALL ASTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1014635-04.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: SUSANN KINJO DALL ASTRA Vistos, etc. 

Trata-se Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

340069” - Contribuinte 734832421/SUSANN KINJO. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito 

pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Isto 

posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, 

inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito em virtude do 

pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. Deixo de condenar 

no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, em face de 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[1] c/c Lei nº 2654/1988. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001209-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDITO FERREIRA TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001209-22.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: EXPEDITO FERREIRA TORRES Vistos, etc. 

Trata-se Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

324292” - Contribuinte 57704/Expedito Ferreira Torres. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 

do CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Isto 

posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, 

inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito em virtude do 

pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. Deixo de condenar 

no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, em face de 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[1] c/c Lei nº 2654/1988. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026158-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACYR OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1026158-76.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ACYR OLIVEIRA GOMES Vistos, etc. Trata-se 

Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 342852” - Contribuinte 

735042336/José Alexandre Oranges. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito 

pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Isto 

posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, 

inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito em virtude do 

pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. Deixo de condenar 

no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, em face de 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[1] c/c Lei nº 2654/1988. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027271-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAX LACCAL GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1027271-65.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANDERSON MAX LACCAL GOMES 

Vistos, etc. Trata-se Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 

do CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 
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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, DECLARO extinto o presente feito em virtude do 

pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. Deixo de condenar 

no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, em face de 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[1] c/c Lei nº 2654/1988. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM CUIABÁ, 8 de novembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027343-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SCHROETER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1027343-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARCOS SCHROETER Vistos, etc. Trata-se 

Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto 

o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Acerca da extinção de execução 

fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o 

presente feito em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. 

Condeno a executada no pagamento das custas processuais e taxas 

judiciárias. Deixo de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, em face de 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[1] c/c Lei nº 

2654/1988. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquive-se definitivamente estes autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027528-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA RAFAELA TEIXEIRA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1027528-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CARLA RAFAELA TEIXEIRA CUNHA Vistos, etc. 

Trata-se Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito 

pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Isto 

posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, 

inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito em virtude do 

pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. Deixo de condenar 

no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, em face de 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[1] c/c Lei nº 2654/1988. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501990-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA ANDREIA SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT0013700A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 
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0501990-38.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ELIZA ANDREIA SILVA DE SOUZA Vistos, etc. 

Trata-se Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do débito 

pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Isto 

posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, 

inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito em virtude do 

pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. Deixo de condenar 

no pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, em face de 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[1] c/c Lei nº 2654/1988. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente 

estes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005548-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES DONIZETE PERES DIAS VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1005548-87.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LURDES DONIZETE PERES DIAS 

VIANA Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em relação a parte Executada acima identificada, 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. 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[1]. 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). 

Assim, com fundamento nos Arts. 485 inc. VIII, e 925 do CPC/ 2015[2][3] 

c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[3][4] – LEF, defiro o pedido de desistência 

apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO 

EXTINTA a presente Ação de Execução Fiscal, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Publique-se (DJE), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Isento de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e deem-se baixas na Distribuição e 

Sistema do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, arquive-se 

definitivamente estes autos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005476-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON LUIZ SCHMIDT FROZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1005476-03.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: VANDERSON LUIZ SCHMIDT FROZI Vistos etc. 

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

relação a parte Executada acima identificada, 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. 

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[1]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 
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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). 

Assim, com fundamento nos Arts. 485 inc. VIII, e 925 do CPC/ 2015[2][3] 

c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[3][4] – LEF, defiro o pedido de desistência 

apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO 

EXTINTA a presente Ação de Execução Fiscal, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Publique-se (DJE), para fins 

do § 3º do Art. 205 CPC/2015. Isento de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e deem-se baixas na Distribuição e 

Sistema do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, arquive-se 

definitivamente estes autos. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002457-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GONCALVES MOTTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002457-23.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DIEGO GONCALVES MOTTA Vistos, Cuida-se de 

ação Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em face de SERVIÇO SOCIAL DO TRANSP.-SEST, perseguindo o 

recebimento dos valores grafados na certidão de inscrição de dívida ativa 

anexada. A parte exequente pugnou pela desistência e extinção do feito, 

com base no art. 485, VIII, do NCPC. É a síntese. Fundamento e Decido. A 

possibilidade de desistência da ação está prevista no artigo 485, inciso 

VIII, do NCPC, o qual enumera as circunstâncias em que o processo será 

extinto sem julgamento do mérito, “verbis”: “Art. 485. O Juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação.”. O § 4º da 

citada norma, condiciona a desistência da demanda à aquiescência do 

réu, nas hipóteses em que já decorrido o prazo para resposta do mesmo. 

“In casu”, verifica-se que não há relação triangular formalizada, visto que 

a parte executada não foi devidamente citada para manifestar-se nos 

autos, uma vez que a carta de citação foi enviada para pessoa 

desconhecida à lide (Id.4625597). Constata-se, portanto, que inexiste 

prejuízo em acolher a extinção da execução fiscal por desistência, 

conforme solicitação formulada pela exequente. Logo, impõe-se a extinção 

da presente feito, pelo fulcro nos artigos 200, parágrafo único e 485, 

inciso VIII, ambos do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação, e a julgo extinta sem resolução do mérito. Deixo 

de condenar a Fazenda Pública no pagamento de custas processuais, 

pois isenta nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. Certifique-se o 

trânsito em julgado desta sentença imediatamente e, após, arquivem-se os 

presentes autos, mediante as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504612-90.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0504612-90.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS Vistos, 

Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal contra 

Humberto Raymundo Nicodemos, perseguindo os valores grafados na 

certidão de dívida ativa. No Id. 11669690, a parte exequente requereu a 

extinção do processo, ante o cancelamento da CDA, nos termos do art. 

26, da Lei nº 6.830/80. É o relato. Fundamento e decido. Determina o art. 

26 da Lei nº 6.830/80: “Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, 

a inscrição da Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução 

fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”. Ante ao exposto, 

considerando a extinção administrativa do crédito tributário buscado nesta 

ação, JULGO EXTINTO o feito, com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c 

art. 775, caput e art. 485, VI, ambos do NCPC. Sem ônus para as partes. 

Deixo de condenar a Fazenda Pública no pagamento de custas 

processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. 

Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença imediatamente e, após, 

arquivem-se os presentes autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento n. 

12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500519-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA SILVA DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

0500519-84.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ADELINA SILVA DE BARROS 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 

da Executada, 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. 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 c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 

771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito 

em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, bem como em honorários advocatícios, conforme 

consignado no despacho citatório. Oportunamente, certifique-se o trânsito 

em julgado e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001736-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001736-71.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 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 

da Executada, 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. 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 c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 

771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito 

em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. Processo isento 

de custas. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de 

honorários advocatícios, por não ter se completando a relação 

processual, vez que não ocorreu à citação. Oportunamente, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002811-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002811-48.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 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 

da Executada, 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. 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 c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 

771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito 

em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. Processo isento 

de custas. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de 

honorários advocatícios, por não ter se completando a relação 

processual, vez que não ocorreu à citação. Oportunamente, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002554-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1002554-23.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 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 

da Executada, 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. 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 c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 

771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito 

em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. Processo isento 

de custas. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de 

honorários advocatícios, por não ter se completando a relação 

processual, vez que não ocorreu à citação. Oportunamente, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003698-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA OAB - MT7230/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1003698-32.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA 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 

da Executada, 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. 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 c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 

771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito 

em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. Processo isento 

de custas. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de 

honorários advocatícios, por não ter se completando a relação 

processual, vez que não ocorreu à citação. Oportunamente, certifique-se 
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o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008722-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BEATRIZ HAEFFNER ALBERT - EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1008722-41.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: MARIA BEATRIZ HAEFFNER ALBERT - EIRELI 

Vistos, Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública 

Municipal contra Humberto Raymundo Nicodemos, perseguindo os valores 

grafados na certidão de dívida ativa. No Id. 10775509, a parte exequente 

requereu a extinção do processo, ante o cancelamento da CDA, nos 

termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80. É o relato. Fundamento e decido. 

Determina o art. 26 da Lei nº 6.830/80: “Art. 26. Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes.”. Ante ao exposto, considerando a extinção administrativa do 

crédito tributário buscado nesta ação, JULGO EXTINTO o feito, com base 

no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 775, caput e art. 485, VI, ambos do 

NCPC. Sem ônus para as partes. Deixo de condenar a Fazenda Pública no 

pagamento de custas processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da 

Lei 6.830/80. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente e, após, arquivem-se os presentes autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001235-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1001235-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: OSVALDO TETSUO TAMURA 

Vistos, Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública 

Municipal contra Osvaldo Tetsuo Tamura, perseguindo os valores 

grafados na certidão de dívida ativa. No Id. 11178553, a parte exequente 

requereu a extinção do processo, ante o cancelamento da CDA, nos 

termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80. É o relato. Fundamento e decido. 

Determina o art. 26 da Lei nº 6.830/80: “Art. 26. Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes.”. Ante ao exposto, considerando a extinção administrativa do 

crédito tributário buscado nesta ação, JULGO EXTINTO o feito, com base 

no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 775, caput e art. 485, VI, ambos do 

NCPC. Sem ônus para as partes. Deixo de condenar a Fazenda Pública no 

pagamento de custas processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da 

Lei 6.830/80. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente e, após, arquivem-se os presentes autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009355-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1009355-52.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: GINCO URBANISMO LTDA 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 da 

Executada, 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. 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 c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 

771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito 

em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. Processo isento 

de custas. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de 

honorários advocatícios, por não ter se completando a relação 

processual, vez que não ocorreu à citação. Oportunamente, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006931-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1006931-37.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO 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 

da Executada, 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. 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 c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 

771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito 

em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. Processo isento 

de custas. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de 

honorários advocatícios, por não ter se completando a relação 

processual, vez que não ocorreu à citação. Oportunamente, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 
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necessárias.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005794-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO ZILIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ICARO DAVI APARECIDO VITORIO ZILIO OAB - MT23420/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1005794-20.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: BERNARDO ZILIO 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 da 

Executada, 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. 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 c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 

771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito 

em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. Processo isento 

de custas. Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de 

honorários advocatícios, por não ter se completando a relação 

processual, vez que não ocorreu à citação. Oportunamente, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009994-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES OAB - MT4683/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1009994-70.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: WALLACE FONSECA FERREIRA LEITE 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 da Executada, 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. 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 c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015. Isto 

posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, 

inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito em virtude do 

pagamento do crédito cobrado nos autos. Processo isento de custas. 

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de honorários 

advocatícios, por não ter se completando a relação processual, vez que 

não ocorreu à citação. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado 

e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador Provimento 

n. 12/2018-CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006729-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1006729-60.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: DANTE MARTINS DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Cuida-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

contra DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, perseguindo os valores grafados 

nas certidões de dívida ativa que instruíram a inicial. No id. 10030614, a 

parte exequente requereu a extinção do processo, ante o cancelamento 

das CDAs, nos termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80. É o relato. 

Fundamento e decido. Determina o art. 26 da Lei nº 6.830/80: “Art. 26. Se, 

antes da decisão de primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for, a 

qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer 

ônus para as partes.” Ante ao exposto, considerando a extinção 

administrativa do crédito tributário buscado nesta ação, JULGO EXTINTO o 

feito, com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 775, caput e art. 485, 

VI, ambos do NCPC. Sem ônus para as partes. Oportunamente, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito Cooperador Provimento n. 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007423-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CESAR GUIMARAES NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1007423-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ 

EXECUTADO: FABIO CESAR GUIMARAES NETO Vistos etc. Cuida-se, na 

hipótese, de ação de execução ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, 

pretendendo o recebimento do débito fiscal indicado nas CDA’s nº 857700, 

1013068, 1227514 e 1256386. É o breve relatório. DECIDO. Depreende-se 

da manifestação de Id. 16184557 que tramita processo de execução fiscal 

envolvendo as mesmas partes e o mesmo crédito tributário a este 

p rocesso,  peran te  es ta  Vara ,  qua l  se ja ,  au tos  n º 

1004124-10.2017.8.11.0041. Neste aspecto, configurou-se, na hipótese, a 

litispendência, na medida em que a parte Exequente postula a satisfação 

de crédito já exigido no processo acima mencionado. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso V, do NCPC. Sem 

custas. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se a baixa no registro da ação e arquive-se com as cautelas 

legais. Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Cooperador Provimento 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009398-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1009398-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME 

Vistos, Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública 

Municipal contra Enco Engenharia Comercio Ltda-Me, perseguindo os 

valores grafados na certidão de dívida ativa. No Id. 11269583, a parte 

exequente requereu a extinção do processo, ante o cancelamento da 

CDA, nos termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80. É o relato. Fundamento e 

decido. Determina o art. 26 da Lei nº 6.830/80: “Art. 26. Se, antes da 

decisão de primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for, a qualquer 

título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para 

as partes.”. Ante ao exposto, considerando a extinção administrativa do 

crédito tributário buscado nesta ação, JULGO EXTINTO o feito, com base 

no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 775, caput e art. 485, VI, ambos do 

NCPC. Sem ônus para as partes. Deixo de condenar a Fazenda Pública no 

pagamento de custas processuais, pois isenta nos termos do Art. 39 da 

Lei 6.830/80. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente e, após, arquivem-se os presentes autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018/CM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009326-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA PEREIRA PAIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ Processo: 

1009326-02.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: NEIVA PEREIRA PAIM 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 da 

Executada, 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. 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 c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015. Isto posto, com fundamento nos Art. 156, inc. I do CTN c/c Arts. 

771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DECLARO extinto o presente feito 

em virtude do pagamento do crédito cobrado nos autos. Condeno a parte 

Executada ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, bem como em honorários advocatícios, conforme 

consignado no despacho citatório. Oportunamente, certifique-se o trânsito 

em julgado e, após, arquive-se definitivamente estes autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Cooperador 

Provimento n. 12/2018-CM

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34979 Nr: 1945-94.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOTTO TRANSPORTE RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRGILIO CESAR DE MELO - 

OAB:14114

 Vistos.DEFIRO o pedido retro, por conseguinte, DETERMINO a expedição 

de ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Bacen Jud, 

determinando o bloqueio on line da quantia R$ 23.091,50 (vinte e três mil, 

noventa e um reais e cinquenta centavos) que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado 

TRANSOTTO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA, CNPJ n. 

09.052.459/0001-03.Realizado o bloqueio do numerário, lavre-se a 

penhora e depósito.Após, intime-se o executado para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.Em caso negativo, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 43083 Nr: 3240-35.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI LUIZ DARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MACEDO SILVA - 

OAB:6912, João Jacques da Costa - OAB:7318-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , trazer 01(uma) cópia da inicial , bem como depositar o 

valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 43082 Nr: 3239-50.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE CADASTRO AMBIENTAL 

RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH MARCEDO SILVA - 

OAB:6912, João Jacques da Costa - OAB:7318-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, trazer 01(UMA) cópia da inicial e depositar o valor de 

R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça CÍCERO C. NORONHA, Banco do Brasil, Agência 3499-1, 

Conta Corrente: 821.629-0, CPF: 204.878.511-53, não podendo ser 

efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os 

mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 267 de 451



Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30185 Nr: 1749-61.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otaviano Fernando de 

Oliveira - OAB:12101/B

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o executado, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34476 Nr: 1613-30.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO-SHOP MULTIMARCAS LTDA, CAMILA 

CERRI DA SILVA, José Roberto Cerri

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOTO-SHOP MULTIMARCAS LTDA, CNPJ: 

05673220000108. 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: 31/05/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de MOTO-SHOP MULTIMARCAS 

LTDA, CAMILA CERRI DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO-AUTO DE 

INFRAÇÃO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0401448/2006, 141446/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/08/2003

 - Valor Total: R$ 26.575,90 - Valor Atualizado: R$ 26.575,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 

28. 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, 05 de 

outubro de 2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34979 Nr: 1945-94.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOTTO TRANSPORTE RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE 

SOUZA-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRGILIO CESAR DE MELO - 

OAB:14114

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a executada, para que informe os dados 

bancários, em que foi realizado o bloqueio, para expedição de Alvará de 

Liberação, do valor penhorado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24267 Nr: 705-75.2014.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO AUDITIVO TELEX

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CENTRO AUDITIVO TELEX, CNPJ: 

33060302000104. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 529,56 (Quinhentos e vinte e nove reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34072 Nr: 1328-37.2017.811.0082

 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): ROGER MULLER ZBORALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGER MULLER ZBORALSKI, Cpf: 

02639846132, Rg: 14805375, Filiação: Ivone Aparecida Muller e Vilmar 

Vilson Zboralski, data de nascimento: 08/08/1988, brasileiro(a), natural de 

Cláudia-MT, solteiro(a), empresário, Telefone (65) 9 9998-3407. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALRÉU: ROGER MULLER 

ZBORALSKIVistos. 1. Presentes os requisitos de admissibilidade da ação 

penal, não sendo verificada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 

395 do CPP, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra o acusado ROGER 

MULLER ZBORALSKI, dando-o como incurso nas penas do art. 54, §1º, 

c/c art. 15, inciso II, “i”, ambos da Lei n. 9.605/1998.2. DEFIRO os pedidos 

contidos à fl. 39.3. Cite-se o réu, por edital, para que apresente resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias. 4. 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. 5. 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 
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necessário. § 1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2.ºNão 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".6. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado, citado, não constituir defensor, determino a suspensão do 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do 

CPP. Segundo a Súmula n. 415 do Superior Tribunal de Justiça, o “período 

de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.7. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 29 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, Isabela Victor Braun, 

digitei.

Cuiabá, 10 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM GERAL DOS JURADOS 

CONVOCADOS PARA O ANO DE 2019 - FAZ SABER, a todos que 

tomarem ou tiverem conhecimento do presente edital, que, neste Juízo da 

Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, foram alistados para 

compor o Corpo de Jurados do ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE - 2019, ( 

nos termos do artigo 425 do Código de Processo Penal), os cidadãos 

abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões periódicas 

do Tribunal do Júri

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 387412 Nr: 1486-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANITON CAMARGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo da Costa Ribeiro - 

OAB:15386/O, Vinícius Arruda Monteiro da Silva - OAB:21.391.O

 Vistos em regime de exceção.

Considerando o cumprimento do mandado de prisão em face do 

recuperando, designo audiência de justificação para o dia 11/02/2019, às 

14:00h.

Requisite-se o recuperando.

Defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público à fl. 258, último 

parágrafo.

Intimem-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 456906 Nr: 34219-71.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de fl. 82.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 370066 Nr: 10518-52.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 CERTIFICO que faço, nesta data, intimação à defesa do recuperando para 

tomar ciência e se manifestar em relação ao cálculo de pena lançado nos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 322454 Nr: 1662-70.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIJOSETE VERGÍLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Pedrollo de Assis - 

OAB:7685/MT

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de fl. 202.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 352495 Nr: 13900-87.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de fl. 653.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 133667 Nr: 18-97.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de fl. 501.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 423877 Nr: 29608-12.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO RODRIGUES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de fl. 152.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 417086 Nr: 22265-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON PAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10216/MT

 Intime-se a defesa para se manifestar sobre o cálculo de fl. 161.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 129363 Nr: 16138-55.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO FERREIRA FLOR GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Prazo:15 (QUINZE) DIAS
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Intimando:Réu(s): Rogério Ferreira Flor Guimarães, Rg: 36.544.433-9 SSP 

SP Filiação: Abel Ferreira Guimarães e Raimunda da Conceição Flor, data 

de nascimento: 29/03/1973, brasileiro(a), natural de Santos-SP, 

convivente, motorista, Endereço: Av. Vilhena, 2741, Cidade: Colorado 

D'oeste-RO

Finalidade:PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

Decisão/Despacho: Folha 193: "Vistos, etc. Intime-se o penitente via edital 

para que efetue o pagamento da pena de multa. Transcorrido o prazo e, 

não havendo pagamento, remetam-se cópias dos autos à Fazenda Pública 

Estadual, para as providências cabíveis. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. Geraldo F. Fidelis Neto. Juiz de 

Direito." Nome do Servidor (digitador):Gélison Nunes de Souza

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391639 Nr: 23052-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KETELY MARRONE CARVALHO MANGABEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 90 do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE DE KETELY MARRONE CARVALHO 

MANGABEIRA, em relação à pena privativa de liberdade.Atualize-se a 

pena de multa.Notifique-se a recuperanda para que efetue o pagamento 

da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias, sob a pena de inscrição na 

dívida ativa. Na hipótese da apenada permanecer inerte, expeça-se a 

Certidão de Dívida Ativa, encaminhando-a, com cópia desta decisão, para 

a Procuradoria da Fazenda Pública.P.R.I.CApós, arquive-se com as baixas 

e cautelas estilares.Às providências.Cuiabá/MT, 20 de setembro de 

2018.Geraldo Fernandes Fidelis Neto Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320097 Nr: 19850-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO THOMÉ GONÇALVES, ERICSSON 

CLAYTON MOREIRA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO THOMÉ GONÇALVES, Filiação: 

Ivonete Thomé Gonçalves, data de nascimento: 20/11/1991, brasileiro(a), 

natural de Paranaita-MT, solteiro(a), desempregado. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, por 

conseguinte, CONDENO os réus RODRIGO THOMÉ GONÇALVES e 

ERICSSON CLAYTON MOREIRA SALGADO, qualificados nos autos, pela 

prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso 

II, ambos do Código Penal.Dosimetria da penaPasso à fixação da pena, nos 

moldes do art. 68 do CP.A pena base fixada para o delito tipificado no 

artigo 155, §4°, do Código Penal, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de 

reclusão e multa. RODRIGO THOMÉ GONÇALVES1ª FASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico 

que a culpabilidade não exacerbou aquela ínsita no tipo penal.No que diz 

respeito aos antecedentes, o acusado é tecnicamente primário.Não é 

possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual, a 

personalidade, a conduta social, bem como a sua motivação.As 

circunstâncias do crime foram normais à espécie.Houve consequência de 

ordem material, decorrente do dano causado à janela do estabelecimento 

comercial. O comportamento da vítima em nada influenciou a ação 

criminosa.Diante do exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) de reclusão e 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.2ª FASENa segunda fase da dosimetria, 

reconheço a atenuante de menoridade relativa. Não obstante, atenta ao 

fato de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 

redução da pena abaixo do mínimo (cf. Súmula 231 do STJ), mantenho a 

pena em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.3ª FASENa terceira fase da dosimetria, reconheço a causa de 

diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque 

praticado o crime na sua forma tentada, motivo pelo qual, diminuo a pena 

privativa de liberdade na proporção de 2/3 (dois terços), encontrando-a, 

assim, definitivamente, em 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 

(três) dias-multa. Apliquei a proporção de 2/3 (dois terços) de diminuição 

de pena pela tentativa, em razão do “iter criminis” percorrido pelo réu na 

prática do furto, que sequer adentrou no estabelecimento comercial onde 

praticaria o furto, devido à intervenção dos policiais militares, restando 

assim distante a fase da consumação do crime.Portanto, fixo a pena em 

08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, fixados 

à unidade de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do 

fato, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do 

crime.A pena deverá ser cumprida, inicialmente, no regime ABERTO, nos 

termos do artigo 33,§ 2º “c”, do CP.Com fulcro no artigo 44, do Código 

Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA 

RESTRITIVA DE DIREITO, a ser fixada pelo MM. Juiz do CEPEMA, de acordo 

com as aptidões e personalidade do sentenciado.ERICSSON CLAYTON 

MOREIRA SALGADO1ª FASEAnalisando as circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não 

exacerbou aquela ínsita no tipo penal.No que diz respeito aos 

antecedentes, o acusado é tecnicamente primário.Não é possível aferir, a 

partir do apurado durante a instrução processual, a personalidade, a 

conduta social, bem como a sua motivação.As circunstâncias do crime 

foram normais à espécie.Houve consequência de ordem material, 

decorrente do dano causado à janela do estabelecimento comercial. O 

comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.Diante do 

exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) de reclusão e pagamento de 10 

(dez) dias-multa.2ª FASENa segunda fase da dosimetria, não há 

agravante ou atenuante a ser reconhecida, razão pela qual estabeleço a 

pena intermediária em 02 (dois) de reclusão e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.3ª FASENa terceira fase da dosimetria, reconheço a causa de 

diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque 

praticado o crime na sua forma tentada, motivo pelo qual, diminuo a pena 

privativa de liberdade na proporção de 2/3 (dois terços), encontrando-a, 

assim, definitivamente, em 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 

(três) dias-multa. Apliquei a proporção de 2/3 (dois terços) de diminuição 

de pena pela tentativa, em razão do “iter criminis” percorrido pelo réu na 

prática do furto, que sequer adentrou no estabelecimento comercial onde 

praticaria o furto, devido à intervenção dos policiais militares, restando 

assim distante a fase da consumação do crime.Portanto, fixo a pena em 

08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, fixados 

à unidade de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do 

fato, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do 

crime.A pena deverá ser cumprida, inicialmente, no regime ABERTO, nos 

termos do artigo 33,§ 2º “c”, do CP.Com fulcro no artigo 44, do Código 

Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA 

RESTRITIVA DE DIREITO, a ser fixada pelo MM. Juiz do CEPEMA, de acordo 

com as aptidões e personalidade do sentenciado.Suspendo, pelo prazo da 

condenação, os direitos políticos dos condenados, com fundamento legal 

no art. 15, inciso III da Constituição Federal; comunique-se ao T.R.E.Após, 

o trânsito em julgado para a acusação, voltem-me os autos conclusos 

para averiguação de eventual prescrição pela pena em 

concreto.Transitada esta em julgado, certifique-se, anote-se nos livros 

respectivos da secretaria e distribuidor, comunique-se ao SINIC, IEIE, INI, 

TRE, VEP e à Delegacia de Polícia, por onde tramitou o Inquérito Policial, 

bem como se lance o nome do réu no rol dos culpados e elabore-se o 

cálculo da multa. Digam em 03 (três) dias e não havendo impugnação, 

ficam os mesmos homologados. Isento os réus ao pagamento das custas 

processuais, por serem beneficiários da justiça gratuita. No tocante ao 

objeto apreendido (uma corrente de cor prata – Certidão de fls. 163), 

intimem-se os interessados, para que, no prazo de 10 dias, compareçam à 

Secretaria deste Juízo, pessoalmente e munidos de documento de 

identificação, ou por meio de procurador com poderes específicos para 

tanto, a fim de ter restituído o bem apreendido nestes autos, caso provem 

ser proprietários deste.Conste no mandado que, caso os intimados não se 
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apresentem no prazo estabelecido, dar-se-á destinação diversa ao objeto 

apreendido.Transcorrido o prazo estipulado, voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se.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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381909 Nr: 23738-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GABRIEL RAMOS LINS, JOVANILSON 

VICTOR DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DOS SANTOS - OAB:12882

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVANILSON VICTOR DA SILVA 

NASCIMENTO, Cpf: 00305921193, Rg: 1387305-9, Filiação: Joacy Leite 

Nascimento e Evanilce Silva de Queiroz, data de nascimento: 13/08/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, pintor, Telefone 

9238-2275. 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: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a 

denúncia e CONDENO JOVANILSON VICTOR DA SILVA NASCIMENTO, já 

qualificado nos autos, como incurso nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, do 

Código Penal c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

em concurso formal (art. 70, do CP).Da dosimetria da penaPasso à fixação 

da pena, nos moldes do art. 68 do CP.Do crime de rouboA pena fixada 

para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 

(dez) anos de reclusão e multa.1ª faseAnalisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a 

culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do crime, 

estando dentro dos limites da sua descrição, embora reprovável.O réu 

possuía outras investigações tramitando em seu desfavor a época dos 

fatos.Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução 

processual a motivação do crime, personalidade e conduta do réu.As 

circunstâncias do crime foram normais.Houve consequência de ordem 

patrimonial.O comportamento da vítima em nada influenciou a ação 

criminosa.Sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos e 01 mês de 

reclusão e em 11 dias-multa, já considerando a causa de aumento prevista 

no inciso I, do artigo 157, do CP, que reconheço como circunstância 

judicial desfavorável.2ª faseNa segunda fase da dosimetria, reconheço a 

atenuante de confissão, motivo porque, reduzo a pena em 01 mês e 01 

dia, encontrando-a em 04 anos de reclusão e em 10 dias-multa.Ainda na 

segunda fase da dosimetria, reconheço a agravante prevista no artigo 61, 

inciso II, ‘h’, do CP, motivo porque, elevo a pena em 01 mês e 01 dia-multa, 

encontrando-a em 04 anos e 01 mês de reclusão e em 11 dias-multa.3ª 

faseNa terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração da 

causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a 

pena em 1/3, razão pela qual, fixo-a em 05 anos e 05 meses e 10 dias de 

reclusão e 14 dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção 

e repressão do crime. Do crime de corrupção de menorA pena base 

fixada para o delito tipificado no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 é de 01 

(um) a 04 (quatro) anos de reclusão.1ª faseAnalisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a conduta 

imputada ao acusado não exacerbou o grau de reprovabilidade admitido 

para a espécie.O réu era tecnicamente primário.Não é possível aferir, a 

partir do apurado durante a instrução processual a motivação do crime, 

personalidade e conduta do réu.As circunstâncias foram normais à 

espécie.Houveram conseqüências de ordem psicológica na formação do 

caráter do infrator, vez que não está ainda com a personalidade formada, 

podendo ser facilmente manipulado por indivíduos maiores, prejudicando o 

desenvolvimento da personalidade.O comportamento da vítima em nada 

influenciou a ação criminosa.Diante do exposto, fixo a pena-base em 01 

ano de reclusão.2ª faseNa segunda fase da dosimetria, reconheço a 

agravante prevista no artigo 61, inciso II, ‘h’, do CP, motivo porque, elevo a 

pena em 01 mês, encontrando-a em 01 ano e 01 mês de reclusão.Ainda 

na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante de confissão, 

motivo porque, reduzo a pena em 01 mês de reclusão, encontrando-a em 

01 ano de reclusão.3ª faseNa terceira fase, não há causa de aumento ou 

de diminuição a ser considerada. Portanto, fixo a pena pelo crime de 

corrupção de menor 01 ano de reclusão.Do concurso formalPor se tratar 

de concurso formal, a pena fixada ao crime mais grave, no caso o de 

roubo, 05 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa deve ser 

acrescida de 1/6, totalizando 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e 

16 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente à época do fato delituoso.O regime inicial para o 

cumprimento da pena será o SEMI-ABERTO, por imposição do disposto no 

art. 33, § 3º, do CP.Não há que se falar na viabilidade da substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do 

Código Penal, tendo-se em vista o não preenchimento de seus 

requisitos.Da mesma forma, não há que se falar na viabilidade da 

aplicação do “sursis”, pelo próprio proibitivo legal.Em razão da recente 

alteração prevista no § 2º, do artigo 387, do CPP, aliado ao fato de que o 

acusado não preenche lapso temporal para mudança de regime de 

cumprimento de pena, não poderá ser beneficiado com mudança de 

regime.Deixo de estimar o valor do dano causado à vítima com vista ao 

respectivo ressarcimento (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal), ante a inexistência de debate, sob o crivo do contraditório, quanto 

à existência do referido dano e das conseqüências dele porventura 

advindas às vítimas, para evitar ofensa, que a meu sentir, ocorreria ao 

referido princípio constitucional, assim como, a outro de igual origem 

constitucional, tal seja o da ampla defesa.Transitada esta em julgado, 

certifique-se, anote-se nos livros respectivos da secretaria e distribuidor, 

comunique-se ao SINIC, IEIE, INI, TRE, VEP e à Delegacia de Polícia, por 

onde tramitou o Inquérito Policial, bem como se lance o nome do 

sentenciado no rol dos culpados e elabore-se o cálculo da multa. Digam 

em 03 (três) dias e não havendo impugnação, ficam os mesmos 

homologados. Deixo de condenar o acusado nas custas processuais, por 

estar amparado pela gratuidade processual.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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401971 Nr: 6280-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO XAVIER BUENO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURÍCIO XAVIER BUENO JUNIOR, Cpf: 

91833949153, Rg: 13312340, Filiação: Maurício Xavier Bueno e Marilene 

da Silva Nascimento, data de nascimento: 10/04/1984, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, estudante/ aux. pedreiro, Telefone 

3623-0578/9254 0691. 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: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

descrita na denúncia, razão pela qual CONDENO o MAURICIO XAVIER 

BUENO JUNIOR CONCEIÇÃO pela prática do crime previsto no artigo 155, § 

4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Passo, agora, à 

dosimetria da pena. A pena em abstrato prevista para o crime de furto 

qualificado: 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa. 1ª 

FASE.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta 

investigada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal.O acusado, ao 

tempo do crime, já possuía uma condenação criminal com transito em 
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julgado, conforme atesta folha de antecedentes acostada aos autos. 

Todavia, tal circunstancia não será considerada nesta fase da dosimetria 

da pena, mas na fase seguinte, como agravante.Não é possível aferir, a 

partir do apurado durante a instrução processual a conduta social e 

personalidade do réu, bem como a sua motivação.Existem consequências 

de ordem patrimonial, haja vista que o vidro do carro foi quebrado.As 

circunstâncias foram normais à espécie.O comportamento da vítima em 

nada influenciou a ação criminosa.Diante do exposto, fixo a pena-base em 

02 anos de reclusão e 10 dias-multa.2ª FASENa segunda fase da 

dosimetria, tendo em vista a reincidência do réu, devidamente comprovada 

através da folha de antecedentes constante nos autos, reconheço a 

referida agravante, razão pela qual aumento em 01 mês de reclusão e 01 

dia-multa, a pena acima fixada, restando, portanto, em 02 anos, 01 mês, 

de reclusão e 11 dias-multa.Consigno que, a despeito de não existir nos 

autos certidão atestando a reincidência, a folha de antecedentes criminais 

é suficiente para comprovar tal condição, mormente porque possui fé 

pública, uma vez que é extraída do sistema operacional oficial do Tribunal 

de Justiça.A propósito, nesse sentido é jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, vejamos:“Não é obrigatória a apresentação de 

certidão cartorária para o reconhecimento da reincidência, sendo 

suficiente a folha de antecedentes criminais extraída do sistema 

informatizado Judicial, que possui fé pública, cabendo à defesa o ônus de 

demonstrar eventual existência de mácula nas anotações nela constantes, 

o que não foi feito na espécie.” (TJMT, Ap nº 151486/2014)(grifei)Em 

razão da atenuante pela confissão espontânea, reduzo a pena em 01 mês 

de reclusão e01 dia-multa, motivo pelo qual fixo a pena em 02 anos de 

reclusão e 10 dias-multa.3ª FASEReconheço a causa de diminuição de 

pena de tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, e 

DIMINUO a pena privativa de liberdade na proporção de 1/3 (um terço), 

encontrando-a, assim, definitivamente, em 01 (um) ano e 04 ( quatro) 

meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa. Diminui na proporção de 1/3 (um 

terço) a causa de diminuição de pena da tentativa, em razão do “iter 

criminis” percorrido pelo réu na prática do furto, que só não ocorreu 

devido à intervenção de terceiro que, percebendo a ação criminosa, 

interveio, detendo o réu e impedindo a fuga do local, restando assim 

próxima a fase da consumação do crime.A pena deverá ser cumprida no 

regime ABERTO, consoante o artigo 33 , “c”do CP.Não há que se falar na 

viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, tendo-se em vista o não 

preenchimento de seus requisitos.Suspendo, pelo prazo da condenação, 

os direitos políticos do condenado, com fundamento legal no art. 15, inciso 

III da Constituição Federal; comunique-se ao T.R.E.Transitada esta em 

julgado, certifique-se, anote-se nos livros respectivos da secretaria e 

distribuidor, comunique-se ao SINIC, IEIE, INI, TRE, VEP e à Delegacia de 

Polícia, por onde tramitou o Inquérito Policial, bem como se lance o nome do 

sentenciado no rol dos culpados e elabore-se o cálculo da multa. Digam 

em 03 (três) dias e não havendo impugnação, ficam os mesmos 

homologados. Custas pelo Estado, eis que o condenado é beneficiário da 

Justiça gratuita.Cumpra-se.P.I.C.Cuiabá/MT, 15 de maio de 

2018.MARCEMILA MELLO REIS PENNER Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522646 Nr: 14676-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES PAULA DE ARRUDA, 

CHRISTIAN DE SOUZA BEATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/o, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 Intimar o advogado do Réu Christian de Souza Beato, para que, em 05 

dias, manifeste-se nos autos, adotando as providências de seu mister, ou, 

em igual prazo, apresente renúncia ao mandato, sob pena de se 

configurar abandono de causa, o que, além de constituir infração 

disciplinar, rende ensejo à imposição de multa de 10 a 100 salários 

mínimos (art. 34, XI, do EOAB e ART. 265 do CPP)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 425266 Nr: 385-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN ROGER ASSUMPÇÃO SOUZA DE 

ALMEIDA, DYEGO BERNAR EVANGELISTA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdevino Ferreira Casseano 

de Souza - OAB:11356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA 

- OAB:11356, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 PROCESSO Nº: 385-77.2016.811.0042 Cód. 425266

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: KELVIN ROGER ASSUMPÇÃO SOUZA DE ALMEIDA

DYEGO BERNAR EVANGELISTA DA CUNHA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09.12.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 444658 Nr: 21490-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PINHEIRO DE ARRUDA SANTIAGO, 

BRUNO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21143/O

 PROCESSO Nº: 1490-13.2016.811.0042 Cód. 444658

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: RAFAEL PINHEIRO DE ARRUDA SANTIAGO

BRUNO SIQUEIRA DE SOUZA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03.12.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho
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 Cod. Proc.: 437133 Nr: 13496-31.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CANDIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:

 PROCESSO Nº: 13496-31.2016.811.0042 Cód. 437133

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ANTONIO CARLOS CANDIA JUNIOR

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05.12.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 423550 Nr: 29276-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN FEGURI - OAB:

 PROCESSO Nº: 29276-45.2015.811.0042 Cód. 423550

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: JOSÉ ARI DE ALMEIDA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05.12.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 445262 Nr: 22131-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888, RANIELLY GONÇALINA LEITE - OAB:14433

 PROCESSO Nº: 22131-98.2016.811.0042 Cód. 445262

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ELISMAR VIEIRA DA SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.11.2019 às 16h30min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 403159 Nr: 7492-12.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GUILHERME MORAIS BISSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:MT 18240

 PROCESSO Nº: 7492-12.2015.811.0042 Cód. 403159

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: WILLIAN GUILHERME MORAIS BISSI

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.11.2019 às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387825 Nr: 1906-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:

 PROCESSO Nº: 1906-91.2015.811.0042 Cód. 387825

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.11.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 07 de novembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 388354 Nr: 20932-17.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CHAGAS DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRÉ DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A

 Vistos,

 I – Prejudico a presente audiência, em razão das ausências.

II – Intime-se o defensor do réu Mauricio Chagas de Souza Junior 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).

III – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas para se manifestar sobre as ausências.

IV – Após, conclusos.

V – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 388350 Nr: 19757-22.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORNÉLIO DE PAULA, RODRIGO LEITE 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:

 Vistos,

 I – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos pelo prazo de 48 

horas para se manifestar sobre as ausências.

 II – Defiro o pedido da defesa de Rodrigo e concedo prazo de 48 horas 

para juntada de substabelecimento.

III – Designo audiência para o dia 04.02.2019 às 16h00 para oitiva das 

testemunhas e interrogatórios dos réus.

IV – Saem os presentes intimados.

V - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 ANDRÉ LUIS ALMEIDA

Promotor de Justiça em substituição legal

LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (José)

LEOMAR BORGES GUIMARAES

Advogado de defesa (Rodrigo)

JOSÉ CORNÉLIO DE PAULA

Réu

RODRIGO LEITE MOREIRA

 Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 534706 Nr: 26418-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WESLEY DAS MERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para 

CONDENAR o acusado FRANCISCO WESLEY DAS MERCES, pela prática 

do crime descrito no art. 163, parágrafo único, III, c.c. art. 171, caput, c.c. 

art. 69, todos do Código Penal com a aplicação da agravante descrita no 

art. 61, I e da atenuante descritas no art. 65, inciso III, alínea “d”, ambas do 

Código Penal, ABSOLVENDO FRANCISCO WESLEY DAS MERCES, da 

imputação da prática dos delitos previstos nos arts. 297 e 304 do Código 

Penal. (... ).5. Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

FRANCISCO WESLEY DAS MERCES, já qualificado nos autos, em 01 (um) 

ano de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.6. Regime de 

Cumprimento da Pena:A reprimenda será cumprida em regime inicial 

SEMIABERTO conforme o art. 33, § 2º, b, do Código Penal.7. Da 

Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição em razão da 

reincidência. 8. Deliberações Finais:Os motivos da prisão cautelar se 

exaurem com a prolação de sentença, sobretudo porque aplicado regime 

semiaberto para cumprimento da reprimenda. Expeça-se, pois, ALVARÁ 

DE SOLTURA, devendo o réu FRANCISCO WESLEY DAS MERCES ser 

posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 374603 Nr: 15837-98.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609/MT

 Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação tipificada na denúncia e 

CONDENO o acusado MARCO AURÉLIO DA SILVA, qualificado nos autos 

em exame, pela prática do delito descrito no art. 157, “caput”, c.c. art. 65, 

inc. III, alínea “d”, ambos do Código Penal. (...) TORNO DEFINITIVA a pena 

do réu MARCO AURÉLIO DA SILVA, qualificado nos autos, em 04 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no 

mínimo legal.6. Regime de Cumprimento de Pena:Ante a pena aplicada ao 

acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial 

de cumprimento da pena o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal.7. Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição em 

razão do crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 44, I, do Código 

Penal). (...)

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 473025 Nr: 12940-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 Intimo o advogado de defesa para apresentar as respectivas razões no 

prazo legal.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 405923 Nr: 10485-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSFL, RLGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER DOSS - OAB:13.646/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236/MT, SERGIO BATISTELLA - OAB:9155/MT

 Intimar o Dr.Roger Doss -OAB/MT 13646-Assistente de Acusação, para 

apresentar as Alegações Finais.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 546832 Nr: 38170-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATTILA APARECIDO TABORY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697/MT

 INTIMAR A DEFESA PARA APRESENTAR OS QUESITOS DE INSANIDADE 

MENTAL, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 373557 Nr: 14637-56.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, 

RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA, WILLIAN MARCIO BARBOSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:9086, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAR O DR ANDERSON ROSINI PEREIRA OAB/MT 9086-B, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 29 DE JANEIRO DE 

2019 ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 401411 Nr: 5699-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIL JUNIOR SAYED FERREIRA GOMES, 

NICOLAS TOLEDO DE AMORIM, JEAN CARLOS BISPO DE MELO, DANYLO 

MORENO CARMO DE SOUZA, LUAN MOREIRA OGIWARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 "Diante da renúncia da douta Advogada Dra. Carolina Nepomuceno Cabral 

juntada às fls. 367, presentes autos, intime-a para que comprove, no 

prazo de dez dias, o cumprimento do disposto no art. 6º, do Regulamento 

Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 532486 Nr: 24231-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUAN CARLOS SPINELLI, JEAN ROBERTO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT, Marlon Zabloski Davoglio - OAB:21143

 "(...)Notifique-se a advogada MARINEY FÁTIMA NEVES, OAB-MT 10.737, 

pelo DJE, para que no prazo de cinco dias junte procuração nos autos. 

Decorrido o prazo sem manifestação, oficie-se OAB para apuração 

desídia da causídica."

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 496054 Nr: 35272-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BATISTA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS BATISTA MARTINS DA SILVA, 

Cpf: 05098369177, Rg: 241320039, Filiação: Katia da Silva Batista e 

Armando Martins da Silva, data de nascimento: 13/08/1991, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, convivente, eletrecista, Telefone 65 

99308-2495. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, para 

comparecimento em audiência designada para o dia 04/12/2018, às 

14h40min, no edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: " (...) Pelo Exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia LUCAS BATISTA MARTINS DA SILVA, vulgo " Gordinho", como 

incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 (...)".

Despacho/Decisão: " (...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” 

contra o denunciado. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04/12/2018, às 14:40 horas, para o interrogatório do acusado, 

inquirição das testemunhas de acusação e defesa.Cite-se o acusado dos 

termos da ação e intime-se da data do interrogatório.Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelas partes.Notifiquem-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, 

consoante previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte 

judicial (...)".

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, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 08 de novembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 529047 Nr: 20820-04.2018.811.0042

 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): DANIELI BOTELHO PEDROSO, IGOR 

GERONIMO DE ARRUDA SILVA, IAGO BATISTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DILMA GOMES MARQUES - OAB:22.771, JAIRO 

SOUZA DA SILVA - OAB:16085/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

204/206, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar de IGOR GERÔNIMO DE ARRUDA 

SILVA.Encaminhem-se os autos para a Defensora Pública, a fim de que 

apresente defesa preliminar em favor do réu IAGO. Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 544474 Nr: 35773-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IGOR GERONIMO DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de restituição aforado por IGOR GERÔNIMO DE 
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ARRUDA SILVA, onde o mesmo pretende que lhe seja restituído o veículo 

apreendido em seu poder, quando de sua prisão em flagrante delito.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou 

desfavoravelmente ao pedido de restituição.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de 

Processo Penal.

No presente caso, além do requerente não ter comprovado ser o legítimo 

proprietário do veículo apreendido em seu poder, quando de sua prisão, 

entendo que o mesmo também interessa ao deslinde do feito, porquanto foi 

utilizado pelo requerente/denunciado para transportar entorpecente.

Ademais, frisa-se que se deve aguardar o término da instrução criminal, 

pois somente durante a referida fase processual é que serão produzidas 

provas a fim de demonstrar se o veículo era ou não habitualmente utilizado 

para a prática ilícita.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO 

TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM 

PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO 

ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INTERESSE PROCESSUAL 

DO BEM APREENDIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO 

DESPROVIDO. "(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo 

para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se 

reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente 

após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, 

haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a 

fim de evitar perecimento da prova." (TJPR - 5ª C.Crim. - AC nº 0731980-0 

- Rel. Juiz. Subst. 2º Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011). 

(TJ-PR 7921597 PR 792159-7 (Acórdão), Relator: Eduardo Fagundes, Data 

de Julgamento: 08/03/2012, 5ª Câmara Criminal).

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela.

Com o decurso do prazo recursal, arquivem-se os presentes com as 

baixas e anotações de praxe.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 544609 Nr: 35918-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues da 

Cruz - OAB:23268/O

 Vistos.

Designo o dia 16/05/2019, às 14h30min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 544549 Nr: 35860-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA SILVA SOUZA, DAYANA 

FERREIRA QUARESMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119

 Vistos etc.

Através do pedido de fls. 45/59, a defesa constituída requereu a 

revogação da prisão preventiva de DAYANA FERREIRA QUARESMA.

Ocorre que, ao fazer uma leitura da peça processual apresentada pela 

defesa da autuada, vejo que a mesma sustenta, tão somente, o fato de 

que conduzida faz jus a prisão domiciliar.

Com isso, ao contrário do nome dado ao pedido, vejo que o que se 

pretende, no presente caso, é, na verdade, a substituição da prisão 

preventiva por prisão domiciliar.

Contudo, também observo que o pedido em questão veio instruído de 

forma deficiente, eis que sequer foi comprovado que a suspeita tem filho 

menor de 12 anos de idade para que, assim, seja analisado se a mesma 

tem ou não direito a tal benesse.

Por isso, ante a ausência de comprovação do requisito legal (ser mãe de 

criança com 12 anos incompletos), converto o feito, para que a defesa da 

autuada junte aos autos:

 1) certidão de nascimento da criança;

 2) termo de entrega do menor que faz alusão na petição para o Conselho 

Tutelar;

 3) informe o local onde a criança está acolhida;

 4) caso a criança esteja de fato acolhida, informe o número da medida 

protetiva instaurada em seu favor na Vara da Infância e Juventude desta 

Comarca e, se possível, em que fase processual se encontra;

 5) documentos que comprove que o genitor não possa arcar com os 

cuidados da criança, caso o mesmo seja declarado; e

 6) documentos que comprovem que a autuada tem vínculo familiar nesta 

cidade e tem residência para aqui residir até o término do trâmite 

processual, caso lhe seja concedido prisão domiciliar.

Com a juntada dessas documentações, voltem-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535714 Nr: 27353-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON DE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, 

bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, 

entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente ao réu 

WEVERTON DE LIMA DA SILVA, razão porque REVOGO o decreto de 

prisão preventiva e CONCEDO a liberdade provisória ao mesmo, 

submetendo-o às seguintes condições:I – Não se ausentar da Comarca 

onde reside por período superior a oito (08) dias sem autorização deste 

Juízo;II – Não se embriagar ou se apresentar embriagado publicamente;III – 

Não portar armas;IV – Não frequentar, bares, casas de jogos, boates e 

congêneres;V – Comunicar a este Juízo qualquer mudança de endereço, 

devendo trazer comprovante de endereço atualizado;VI – COMPARECER 

NA AUDIÊNCIA ABAIXO DESIGNADA; eVII – Comparecer mensalmente em 

Juízo para informar suas atividades e manter atualizado seu endereço 

residencial, tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, 

com a expedição de mandado de prisão contra o mesmo.Expeça-se 

ALVARÁ DE SOLTURA para que o réu seja colocado em liberdade, salvo 

se por outro motivo não se encontrar preso.Diante da insistência do 

Ministério Público em inquirir as testemunhas faltantes, designo a audiência 

de continuação para o dia 16/05/2019, às 14h00min.Intimem-se. 

Requisitem-se. Ciência ao Ministério Público.Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 70879 Nr: 2337-38.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO RENGEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO MARINHO DE 

CARVALHO - OAB:69567, Felipe Eduardo Demarch - OAB:72821

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo extinta a presente ação penal 

promovida em desfavor de LAUDELINO RENGEL DA SILVA, devidamente 

qualificado, e faço com fulcro no art. 107, inc. IV, “1ª figura” do 

CP.Decorrido o prazo recursal, arquive o feito mediante as formalidades 

legais.P.I.CCuiabá, 18 de setembro de 2018. Wladymir Perri Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 485449 Nr: 25124-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABINAEL DA ROCHA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

NETO - OAB:16.455

 Precatória n.º 25124-80.2017 (Id. 485449 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da manifestação do ilustre 

representante do M. Público, encartada à fl. 23 e vº.

POIS BEM.

Ante o não cumprimento correto das obrigações impostas no termo de 

audiência encartada à fl. 13, então designo audiência de justificação para 

o dia 04.12.2018, às 13h30min.

Int. o beneficiário da medida.

Dê ciência 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.: 428431 Nr: 3874-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR SOUZA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO GAIVA - 

OAB:6867/MT

 Ação Penal n.º 3874-25.2016 ( Id. 428431 )

 Visto

R. hoje.

Atento ao teor da manifestação de fl. 85 e vº, qual pugna o ilustre 

representante do M. Público pela revogação do benefício a que se refere o 

art. 89 da lei 9.099/95, então, hei de acolher o pleito, eis que encontra 

satisfatoriamente comprovado que o réu responde por outra ação penal, 

consoante se verifica do documento encartado às fls. 86-7.

Assim sendo, revogo o benefício concedido ao Sr. VALDECIR SOUZA 

CRUZ, devidamente qualificado, e o faço com fulcro no § 3º, do art. 89 da 

lei 9.099/95.

Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04.12.2018, às 16h:30min.

Intimem o réu e testemunhas, inclusive as de defesa, sendo que os 

militares deverão ser requisitados aos seus superiores hierárquicos ( CPP, 

art. 221, § 2º ).

Dê ciência ao ilustre representante do M. Público e advogado.

Cumpra.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 338419 Nr: 19807-77.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANELITO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Ação Penal n.º 19807-77.2012 ( Id. 338419 )

Réu : Manelito José dos Santos

 Vistos.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da última manifestação do 

ilustre representante do M. Público de fl. 120 e vº, qual pugna pela 

revogação do SURSIS PROCESSUAL pelas razões consignadas naquela 

peça processual.

É a síntese.

Compulsando o feito, observo que o beneficiário da medida não vem 

cumprindo corretamente com as condições impostas no termo de 

audiência encartado às fls. 101-2, mormente no que diz ao correto 

comparecimento mensal em juízo ( Vide: item “III” ), bem como não vem 

efetuando a prestação pecuniária de forma correta ( Vide: item “V” ), 

desse modo, sem maiores delongas, tenho que a revogação é medida de 

rigor.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, nos termos do art. 89, § 4º da lei 9.099/95, 

revogo o benefício da Suspensão Condicional do Processo, e o faço com 

fulcro no art. 89, § 4º da lei 9.099/95. Por conseguinte, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 04.12.2018, às 15:00h.

Intimem o réu e testemunhas, sendo que os militares deverão ser 

requisitados aos seus superiores hierárquicos ( CPP, art. 221, § 2º ).

De ciência ao ilustre representante do M. Público e advogado.

 Cumpra.

 Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 546531 Nr: 37635-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B

 Precatória n.º 37635-76.2018.811.0042 ( Id. 546531 )

Vistos.

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de inquirição de 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO para o dia 13/12/2018, às 14h:00min.

Int. a testemunha, requisitando seu superior hierárquico (CPP, art.221,§2°)

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva e a data da 

designação da audiência.

Dê ciência ao representante do M. Público e da Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 418835 Nr: 24115-54.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONY BICUDO PAULA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962

 Intimação para a defesa manifestar acerca do laudo pericial.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 538883 Nr: 30407-50.2018.811.0042

 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): MARCOS FERREIRA BATISTA GOMES, 

DAISON DIEGLIS RIBOLLI, WANDERSON SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065, GUILHERME LAUER MURTA - OAB:16361A

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus ADVOGADOS 

para ciência:

1) Da designação de audiência para o dia 30/11/2018, às 15h40min, 

perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio 
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Verde-MT, nos autos de Carta Precatória nº 2809-15.2018.811.0045, 

código 154931, para inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público, ANDRÉ FACIOLI NETO e ERICK VINICIUS APARECIDO ROMANO DE 

MEDEIROS, conforme informações juntadas às fls. 917/919.

 2) Da expedição de carta precatória para a Comarca de Nova Mutum-MT, 

com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público, DJAILSON AMORIM DE JESUS, MARIA DE LURDES ANTUNES 

BENITES E CRISTIANE LIMA DE ASSIS, bem como para no prazo legal, 

apresentar QUESITOS visando instruir a deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 323187 Nr: 2433-48.2012.811.0042

 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): AGNALDO LEAL DOS SANTOS, MANOEL 

LEAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos advogados dos réus para ciência da 

juntada de Ofício nº 2432/2018 comunicando que a a carta precatória para 

inquirição da testemunha Mario Sergio Felix foi distribuida no Juízo de 

Comodoro/MT, sob o nº 5964-23.2018.811.0046 e designada audiência 

para o dia 10/01/2019, às 15h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 114758 Nr: 2898-62.2009.811.0042

 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): SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, na figura de seu Advogado para 

apresentar no prazo legal as contrarrazões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 481844 Nr: 21653-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DE FIGUEIREDO MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu, na pessoa do seu ADVOGADO, para 

apresentar alegações finais, nos termos do art. 428 do CPPM, no prazo 

legal.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 524278 Nr: 16270-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EVILLIN CRISTINA GONÇALVES NANDES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fl. 19, intimem-se os patronos da requerente 

para apresentar seu endereço atualizado, a fim de ser intimada para a 

retirada dos objetos cuja restituição foi deferida no presente incidente.

Para tanto, expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 345242 Nr: 5600-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15370

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o réu JAIRSON 

SANTANA DE OLIVEIRA, por intermédio de sua advogada FERNANDA 

CARVALHO BAUNGART OAB/MT 15.370, para comparecer a audiência 

designada para o dia 29/11/2018 às 13h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 345242 Nr: 5600-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15370

 Vistos.

Com a finalidade de readequação da pauta, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/05/2018 às 14h00min.

Expeça-se o necessário para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 345242 Nr: 5600-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15370

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta em desfavor do acusado Jairson 

Santana de Oliveira, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 213, 

§ 1º, 2ª parte, c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa do acusado apresentou Resposta à Acusação, arguindo a 

preliminar de absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do Código de 

Processo Penal (fls. 148/154).

Em parecer, o Parquet manifestou contrário ao pedido da defesa, 

pugnando pelo prosseguimento do feito, nos moldes do artigo 399 do 

Código de Processo Penal (fl. 232).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, tenho que não há como acolher, por ora, o pedido 

arguido pela defesa do acusado.

 Nesta fase processual somente será analisado a continuidade da 

existência da admissibilidade da acusação ou a possibilidade de 

julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, que se refere a absolvição sumária, quando houver 

comprovado algum dos requisitos previstos no referido diploma, o que não 

é o caso dos autos, pois a defesa não juntou documentos que pudessem 

comprovar o contrário dos fatos narrados na inicial, somente os negou em 
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sua defesa.

No mais, constam nos autos indícios de materialidade e autoria, as quais 

conduziram para a instauração da presente ação penal, sendo necessária 

a realização da instrução processual para a apuração dos fatos, diante do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, em busca da verdade real.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida pela defesa do acusado.

Deste modo, designo audiência una de instrução e julgamento para o dia 

26/07/2017, às 15h00min.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

Testemunhas residentes fora da comarca, se houver, deverão ser 

ouvidas por Carta Precatória, a qual deverá ser expedida com prazo de 30 

(trinta) dias para seu cumprimento.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive ofício 

requisitório, se for o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

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): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 145189 Nr: 12375-12.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE ARAÚJO, GERALDO LAURO, 

JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, NILSON ROBERTO 

TEIXEIRA, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 

19.960-B, GIÓRGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT, MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, Paulo Humberto Budoia - OAB:3339-A/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906, WEUDYS CAMPOS 

FURTADO - OAB:14.700

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos nº. 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

13983-45.2009.811.0042, para o fim de:

 1) CONDENAR:

 - GERALDO LAURO, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, 

c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também 

do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 

(Fatos descritos nos Processos nº. 17313-50.2009.811.0042; 

1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 3 9 8 3 - 4 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

12283-34.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, 

devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial 

FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

 - JOSÉ QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 3 9 8 3 - 4 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 2 8 3 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 

(vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 - JOEL QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e 

artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (processos: 

17313-50.2009.811.0042; 12089-34.2009.811.0042; 

1 3 9 8 3 - 4 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 2 8 3 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 

(vinte) dias-multa no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 - VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, pela prática do crime previsto no artigo 

312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código 

Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

13983-45.2009.811.0042; 12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena 

privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor do dia-multa 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, 

devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial 

FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

 - NILSON ROBERTO TEIXEIRA, pela prática do crime previsto no artigo 

312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código 

Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos: 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 3 9 8 3 - 4 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 2 8 3 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

12375-12.2009.811.0042), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 

12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 20 

(vinte) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

 3) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, pela ocorrência da prescrição, diante de sua idade avançada 

(mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos termos do 

art. 107, IV, c/c art. 109 e 115, todos do CP. ( Processo nº. 

1 7 3 1 3 - 5 0 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 0 8 9 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

1 3 9 8 3 - 4 5 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ;  1 2 2 8 3 - 3 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 4 2 ; 

12375-12.2009.811.0042).

 4) Com relação ao Processo nº. 12375-12.2009.811.0042, REVOGO a 

decisão de suspensão do processo com relação ao acusado JOÃO 

ARCANJO RIBEIRO e determino o desmembramento dos autos para o 

prosseguimento da ação penal.

 DISPOSIÇÕES FINAIS.

 Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus condenados. Eventual 

causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Não há bens apreendidos nestes autos.

 Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026829-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. G. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO(A))

RONY MARCELO BORRALHO MENDES OAB - MT24404/O 

(ADVOGADO(A))
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Intimar o patrono da parte autora, para que no prazo legal apresente 

impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 423339 Nr: 29021-87.2015.811.0042

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415 MT, Sergio Caetano Cardoso - OAB:12138/O, SÉRVIO 

TÚLIO MIGUÉIS JACOB - OAB/MT 6.204 - OAB:6204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607, LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:18516, Mirella Costa Santos Griggi Borralho - OAB:23.313

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerente para devolução dos presentes autos em cartório no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 325923 Nr: 5531-41.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 Vistos.

Considerando o pedido das partes, e de forma excepcional, visando 

resolver a questão dos alimentos em atraso, DESIGNO audiência para 

tentativa de conciliação para o dia 16/04/2019 às 14h30min.

Intime-se a exequente/requerente pessoalmente.

Intime-se o executado/requerido, através de seu advogado - via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 311634 Nr: 9898-45.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357, TALITA PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, DORALINA MARIANO DA SILVA - OAB:3786

 Vistos.

Considerando que o pedido de fls. 753/754 se refere a alteração do 

acordo realizado e homologado judicialmente às fls. 751/752, INTIME-SE o 

requerido, através de seu advogado - via DJE, para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1039158-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

S. B. R. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. R. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1039158-12.2018.811.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: SUZANA BENEDITA ROSA LOPES, Endereço: Rua C, nº 10, 

quadra 09, Bairro Jardim Brasil, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99302-6110. 

REQUERIDO: MARCELO VICENTE DA ROSA LOPES, Endereço: Rua 

Paraná, nº 10, quadra 39, Bairro Doutor Fábio, Cuiabá/MT, Telefone: 

prejudicado. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por SUZANA BENEDITA ROSA LOPES nos termos do art. 18 da 

Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal 

(Ameaça e Injúria) – B.O. 2018.349213, por parte do requerido MARCELO 

VICENTE DA ROSA LOPRES, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos 

da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela 

de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Suspensão da posse e/ou restrição do porte de 

armas de fogo, devendo ser comunicado ao órgão competente, inclusive 

para que se proceda o necessário para sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da 

Lei nº 11.340/2006). Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). INDEFIRO o 

pedido de “prestação de alimentos provisionais”, tendo em vista que as 

partes são irmãos. INDEFIRO o pedido de “suspensão do direito de visitas”, 

uma vez que as partes são irmãos e não possuem filhos em comum. Com 

relação ao pedido de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a 

programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da 

Lei nº 11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. Recondução da ofendida e dos seus dependentes ao 

respectivo lar e domicílio, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da 

Lei nº 11.340/2006). INDEFIRO o pedido de afastamento da ofendida do lar, 

uma vez que incompatível com a medida acima deferida de recondução da 

ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio. INDEFIRO o pedido 

de separação de corpos, eis que o contexto fático apresentado informa 

que as partes não contraíram matrimônio, nem mesmo conviveram em 

união estável, não havendo que se falar em cessação dos deveres 

recíprocos decorrentes desta relação. INDEFIRO o pedido de restituição de 
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bens, uma vez que em momento nenhum nestes autos foi alegado pela 

vítima qualquer subtração de bens pelo agressor. INDEFIRO o pedido de 

proibição temporária ao agressor para celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação, eis que não restou evidenciado nos autos, em 

um primeiro momento, a existência de bens imóveis de propriedade comum 

do casal, nem sequer convivência entre eles. 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. DESIGNO o dia 

05/12/2018 às 17h30min para a realização de Audiência de Conciliação. 

CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta 

escrita, nos termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por 

analogia, por se tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo 

mandado a advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, 

caso não possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a 

Defensoria Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua 

resposta escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o 

requerido deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de 

prisão. INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra 

Sistêmica no dia 18/01/2019 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação deverá ser 

realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no 

art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento 

das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do 

previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a 

urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados sejam 

realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER 

CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. 

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz 

de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474608 Nr: 14504-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADRIANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ADRIANO DO NASCIMENTO, 

Cpf: 06761368189, Rg: 27343723, Filiação: Valdice Maria do Nascimento, 

data de nascimento: 26/01/1999, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, 

solteiro(a), chapeiro, Telefone 65-984734393. 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: IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII , do Código de 

Processo Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e, por corolário, 

absolvo o réu Carlos Adriano do Nascimento, brasileiro, solteiro, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 26/01/1990, filho de Valdice Maria do Nascimento, 

residente a Rua São Egídio, Quadra 33, nº 10, Bairro Jardim dos Estados, 

Várzea Grande/MT, das acusações lançadas contra o mesmo na 

denúncia ofertada pelo MP.X.Intime-se a vítima, conforme determina o 

artigo 21 da lei 11.340/2006.XI.Considerando que a vítima encontra-se em 

lugar incerto e não sabido, expeça-se edital de intimação com prazo de 20 

dias. XII.Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 

974da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XIII.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XIV.Sem custas.XV.P.R.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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

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.: 104111 Nr: 1508-13.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, TRBdA, 

SMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHdAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Batista Filho - 

OAB:19793, ROSEMEIRE DADONA - OAB:13696A

 OCORRÊNCIAS:

 Declarada aberta a audiência, tomou-se por termo as declarações, 

conforme consta no CD-R em anexo, que fica fazendo parte integrante 

deste termo de deliberação.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Encaminho as partes para o Centro Judiciário de Solução de Conflito e 

Cidadania da Infância e Juventude, com visando a composição amigável, 

bem como para o fortalecimento dos vínculos familiares e, se for 

necessário o encaminhamento para as Oficinas de Parentalidade e outras 

fornecidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Oriento a equipe que irá 

atender as partes que com relação as questões de alimentos estes 

deverão ser resolvidos na Vara de Família, posto que esta Vara é 

incompetente para tal finalidade.

Fixo o prazo de 30(trinta) dias para que realizem a mediação das partes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 281 de 451



enviando a este juízo relatório do atendimento prestado.

Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos.

 Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença, devendo ser lançado no Sistema Apollo o código 36 

(conclusos) para sentença.

NADA MAIS do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado 

vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, Lidiane C. de Souza 

Gomes/ que o digitei e subscrevi.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112889 Nr: 4332-08.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. G. da C.

CITANDO(A): GAISSON GONÇALVES DA CRUZ

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/10/2018

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: B. C. M. da C., B. C. M. da C. 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 dos infantes B. C. M. 

da C., B. C. M. da C.., e em desfavor do genitor Gaisson Gonçalves da 

Cruz. DESPACHO: "... Cite-se o Requerido por edital, conforme determina o 

artigo 158, 4ºdo ECA, para que no prazo de 10 (dez) dias ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 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, 7 de novembro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112087 Nr: 3710-26.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

LIMINAR E GUARDA

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: H. C. A. da S.

CITANDO(A): HAGGATA CRISTIAN ALMEIDA DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/09/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: C. V. A. da S., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

LIMINAR E GUARDA, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante C. V. A. da S., e em desfavor da 

genitora Haggata Cristian Almeida da Silva. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do Requerida Haggata Cristian Almeida da Silva, 

sendo adequada a citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, 

do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que no prazo ofereça 

resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo 

desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA;". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 7 de novembro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131633 Nr: 5594-93.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandra Nascimento Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisray Arthur Santos 

Alves - OAB:OAB/MT 18.798

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) do autor do fato Dr(a). Francisray Arthur Santos Alves, 

OAB/MT 18.798, da audiência preliminar designada para o dia 23.01.2019 

às 16:00h, processo: 131840 e 131633, neste Juizado Especial Criminal 

Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126383 Nr: 598-52.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Celi Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota Ministerial e designo audiência de conciliação a ser realizada 

neste gabinete para dia 24/01/2019 às 15h00min.

Intimem-se as partes advertindo-as que a ausência injustificada na 

audiência previamente designada poderá implicar na renúncia tácita ao 

direito de transação penal.

Ciência ao Ministério Público.

Às providencias. Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013985-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

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:"(...) Ante ao exposto, declaro, na forma do art. 55 do CPC, a 

conexão desta ação com a registrada no PJe n.º 

1036925-76.2017.8.11.0041, em tramitação na 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá e determino a redistribuição, por 

dependência (art. 286, I, do CPC). Encaminhe-se, por e-mail, cópia desta 

decisão aos juízos da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, para conhecimento e traslade-se cópia 

para os autos PJe n° 1014003-07.2018.8.11.0041, remetendo conclusos 

em seguida. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito em Substituição Legal”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020222-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIMAR SOARES LACERDA DE OLIVEIRA OAB - MT9.355 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020222-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO DOS SANTOS GUEDES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, INSTITUTO 

MACHADO PEREIRA Vistos, etc. Cumpra-se o despacho de id. 14986813. 

Notifique-se o representante judicial da autarquia ré para que se manifeste 

sobre o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de posterior contestação, 

no prazo de 72 horas (art. 1059 do CPC e 2º da Lei 8437/92). Após, 

conclusos para o exame do pedido de tutela provisória. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-55.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RELVA CRISTINA SILVA DE MOURA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501300-66.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DIAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504714-38.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE JESUS ROBLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002619-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA DA SILVA RONDON (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/02/2019 Hora: 09:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1002611-93.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALN COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MISAEL FONSECA NEGRAO OAB - MT24112/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/02/2019 Hora: 11:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 0500520-29.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/02/2019 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002446-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON HENRIQUE DOS ANJOS ACENDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))
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MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230/O 

(ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217/O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/02/2019 Hora: 09:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral.Juiz de Direito em Substituição 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000074-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE DIAS DE FIGUEIREDO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503196-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AZIZ GUALBERTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

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 (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 mandado de segurança. 

Aguarde-se em secretaria a decisão da Egrégia Turma Recursal. Após a 

juntada do acórdão, conclusos. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0504781-03.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018782-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TADEU THOMMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIA RODRIGUES NASCIMENTO OAB - 207.275.771-15 (PROCURADOR)

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001247-57.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMBAR DE ANDRADE SARMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDEMBAR DE ANDRADE SARMENTO OAB - RJ125445 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001980-23.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-61.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (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. Recebem-se os recursos inominados no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001399-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVILSON PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002335-62.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENNIO VENTURA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA 

(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: “(...) Vistos, etc. Relatório dispensado por força do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de ação de retificação de 

registro público. O mero exercício de atividade delegada de serviço 

notarial não serve para atrair a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, destinado às pessoas jurídicas taxativamente descritas 

no art. 5º, inciso II, da Lei 12.153/09. A ação de retificação de registro 

público é de competência das varas cíveis. Ante o exposto, 

reconhece-se, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo e julga-se 

extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, com amparo no artigo 

51, II, da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Intime-se. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000657-80.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000294-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDO JOSE OLAVARRIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante o 

valor de R$ 9.320,73 (nove mil, trezentos e vinte reais e setenta e três 

centavos), sendo acrescidos 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, e, de correção monetária, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 

e, posteriormente, pelo IPCA-E, ambos desde a citação, limitando o valor 

da execução ao teto dos Juizados Especiais. De consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações de praxe. Publicado no sistema PJe. 

Cuiabá-MT, 01 de outubro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001519-51.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001775-91.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FORTES 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 das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito da parte 

exequente no valor de R$ 6.259,29 (seis mil duzentos e cinquenta e nove 

reais e vinte e nove centavos). Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do 

STF, em relação aos honorários. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. E, após, arquive-se com a baixa necessária. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de outubro 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: 1000005-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS PECHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-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 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, CONDENA-SE o requerido 

a pagar a requerente 03 (três) meses de licenças prêmio referente ao 

quinquênio de 2007/2012 no valor total de R$ 26.542,47 (vinte e seis mil 

quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), a ser 

acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 

9.494/97) a partir da citação e correção monetária da propositura da ação 
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com base no IPCA-E (ADI 4425 - STF), respeitado o teto dos juizados 

especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da 

Lei 12153/09, e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 20 de setembro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503501-94.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAYCO NICOLAU DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Turma Recursal, no prazo de 

30 (trinta) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016744-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. S (REQUERENTE)

JOANICE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DA SILVA FERNANDES OAB - MT19863/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido descrito na inicial, para CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir 

do arbitramento e com juros aplicáveis os índices oficiais de remuneração 

básica e juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso. Por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e art. 487, I, do CPC/2015. Sem condenação em custas e 

honorários (art.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. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. 

Cuiabá, 10 de outubro 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: 1002010-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE GONCALVES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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. Registra-se que o processo foi redistribuído a este 

juizado em razão de decisão declinatória de competência proferida pelo 

juízo da Vara Fazendária. Dispensa-se, com amparo no Enunciado 1, a 

realização da audiência de conciliação, tendo em conta o adiantado 

estágio do processo e a manifestação de ausência de interesse em 

transigir, facultando designá-la caso as partes expressem interesse na 

realização do ato processual. Intime-se as partes para requerem o que 

entenderem de direito bem como, querendo, complementarem contestação 

e impugnação em razão do recebimento da emenda à petição inicial, no 

prazo sucessivo de 15 dias. Após, conclusos para a sentença. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZUILA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/02/2019 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. 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: 1002384-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de 

R$3.821,32 (três mil oitocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/02/2019 Hora: 09:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501066-21.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CHOMPATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMILIA LIMA GUEDES OAB - MT16757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE:O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. A parte executada comprovou o pagamento. A 

parte exequente se manifestou requerendo o levantamento dos valores, 

de modo que demonstra concordância com a quitação, o que denota 

reconhecer que a obrigação foi completamente satisfeita. Diante do 

exposto, JULGA-SE e DECLARA-SE EXTINTO o processo com fundamento 

no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intime-se. 

Após, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-13.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO MARCONDES FREITAG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/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. O recorrente não comprovou que se enquadra nos 

requisitos de hipossuficiência razão pela qual INDEFERE-SE o pedido de 

assistência judiciária gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a 

parte recorrente para, no prazo de 48 horas (art. 42, § 1º, da lei 9099/95), 

comprovar nos autos o recolhimento do preparo. Comprovado o preparo 

fica, desde logo, recebido o recurso. Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, contrarrazão-lo, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à 

instância revisora. Não comprovada à quitação, certifique-se o trânsito em 

julgado e intimem-se as partes para requererem o que entenderem de 

direito. Nada sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003210-03.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA SILVA SANTOS (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 das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Às 

providências. 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: 1000233-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VICENTE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RUA 

MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-640 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1 0 0 0 2 3 3 - 0 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  V a l o r  d a  c a u s a : 

#processoTrfHome.instance.valorCausaStr} POLO ATIVO: Nome: 

ROSIMAR VICENTE MACHADO Endereço: AGF BOSQUE DA SAÚDE, 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 2000, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-975 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO 

DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido ESPÉCIE: PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES PARA CUMPRIMENTO DO DESPACHO/DECISÃO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000233-04.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ROSIMAR VICENTE MACHADO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O recorrente não 

comprovou que se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, razão 

pela qual INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para, no prazo 

de 48 horas (art. 42, § 1º, da lei 9099/95), comprovar nos autos o 

recolhimento do preparo. Comprovado o preparo fica, desde logo, 

recebido o recurso. Intime-se a parte recorrida para, querendo, 

contrarrazoar, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à instância 

revisora. Não comprovada à quitação, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Nada 

sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito Assinado 

eletronicamente por: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E 

SILVA 20/09/2018 11:13:35 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDALFPSQSJZ ID 

do documento: 15364996 PJEDALFPSQSJZ Imprimir Cuiabá, 9 de 

novembro 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 
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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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-65.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (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. O recorrente não comprovou que se enquadra nos 

requisitos de hipossuficiência, razão pela qual NDEFERE-SE o pedido de 

assistência judiciária gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a 

parte recorrente para, no prazo de 48 horas (art. 42, § 1º, da lei 9099/95), 

comprovar nos autos o recolhimento do preparo. Comprovado o preparo 

fica, desde logo, recebido o recurso. Intime-se a parte recorrida para, 

querendo, contrarrazoar, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à 

instância revisora. Não comprovada à quitação, certifique-se o trânsito em 

julgado e intimem-se as partes para requererem o que entenderem de 

direito. Nada sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se. 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: 1000347-74.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE QUEIROZ STAVARENGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO(A))

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (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: “(...) Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial e CONDENO o Município 

de Cuiabá a fornecer a parte autora 13 (treze) latas de Nutrison Soya 

Multifiber, 30 (trinta) unidades Equipo Macrogotas para dieta da marca 

Biobase ou equivalente e 30 (trinta) unidades de frasco para dieta enteral 

da marca Biobase ou equivalente, limitando a medida até a data do óbito da 

beneficiária, confirmando a liminar; por corolário, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501037-34.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA, para apresentar Certidão de Crédito Original, nesta Secretaria, 

no prazo de 05 (cinco) dias. 9 de novembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002812-22.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NOVAIS DO NASCIMENTO OAB - 050.078.718-26 

(REPRESENTANTE)

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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, RETIFICA-SE o valor da causa de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) para constar R$ 21.980,40 (vinte e um mil 

novecentos e oitenta reais e quarenta centavos), e JULGAM-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

DETERMINAR a parte reclamada, de modo solidário, na OBRIGAÇÃO DE 

FAZER no sentido de viabilizar a parte reclamante a realizar 40 (quarenta) 

sessões de oxigenoterapia hiperbárica, conforme prescrição médica, 

compensando as sessões já realizadas, em qualquer hospital público, 

preferencialmente, e que disponha de recursos técnicos, sendo 

responsável o gestor público por descumprimento de ordem judicial, e 

respeitando o teto deste Juizado Especial, bem como submeter a parte 

reclamante a nova avaliação médica ao término de cada 05 (cinco) 

sessões para apurar a necessidade de manutenção do tratamento, 

informando o numero de sessões ainda necessárias, o que deverá fazer 

enquanto perdurar a indicação médica, sempre atualizado a cada 

trimestre, conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça. 

Intime-se a parte reclamante para apresentar laudo médico atualizado, 

visando comprovar ainda a necessidade das sessões, em virtude do 

tempo percorrido e a quantidade em que entende no momento necessário, 

para fins de futura execução, respeitando o teto dos Juizados Especiais. 

E, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC. Intime-se o representante judicial da 

Fazenda para conhecimento e adoção imediata das providências 

pertinentes à dispensação. 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. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, 01 de outubro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-70.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CECILIA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GOMES BRANDAO OAB - 352.883.451-04 (REPRESENTANTE)

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 da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 
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transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada pela 

parte reclamada, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para DETERMINAR a parte reclamada, de modo 

solidário, na OBRIGAÇÃO DE FAZER no sentido de viabilizar a parte 

reclamante a aplicação inicial de três injeções intravítrea de 

antiangiogênico em ambos os olhos, conforme prescrição médica, com 

aplicação pela rede pública, preferencialmente, sendo responsável o 

gestor público por descumprimento de ordem judicial. A parte reclamante 

deverá se submeter a nova avaliação médica a cada aplicação da injeção 

intravítrea, para apurar a necessidade de continuidade do procedimento, o 

que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e o risco da 

perda da visão, conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de 

Justiça e respeitando o teto deste Juizado Especial. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso para que em 05 (cinco) dias junte aos autos, 

informações em relação ao cadastro no sistema Hórus (mencionado no id. 

14356265 - Pág. 1) e a orientação necessária para a parte reclamante ou 

o responsável legal promova o registro. Intime-se o representante judicial 

da Fazenda para conhecimento e adoção imediata das providências 

pertinentes à dispensação. 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. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 04 de outubro 

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: 1002633-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO VITOR DA SILVA (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/02/2019 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500672-14.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CEZAR DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO FEITOSA DE FREITAS OAB - MT16461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500672-14.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS CEZAR DA CUNHA 

EXECUTADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos, etc. A parte executada 

comprovou o pagamento. A parte exequente se manifestou requerendo o 

levantamento dos valores, de modo que demonstra concordância com a 

quitação, o que denota reconhecer que a obrigação foi completamente 

satisfeita. Diante do exposto, JULGO e DECLARO EXTINTO o processo 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará de liberação em favor do exequente. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001521-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001521-21.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a 

obrigação imposta à requerida foi devidamente cumprida com o sequestro 

de valores, via BacenJud, conforme documentos que aportaram aos 

autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGO e DECLARO EXTINTO o 

processo com fundamento nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeçam-se os competentes alvarás. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 04, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor João Batista Barbosa Santana, matrícula 

nº 36625, como Gestor Judiciário , na 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões , no período de 12 a 20 de novembro de 2018, em razão de 

tratamento de saúde em pessoa da família da servidora Lucileila Cardoso, 

matrícula nº 8065.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012277-15.2018.8.11.0003

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:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (EXECUTADO)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012277-15/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil. Executados: Nadia Cristina C. Vieira & Cia Ltda ME e 

Outro. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial” em desfavor de NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA ME, 

pessoa jurídica de direito privado, e JOSÉ CARLOS CASTELHANO VIEIRA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Citem-se os executados, 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 intimados os executados: ao 

advogado dos executados 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 do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifiquem-se os executados para que, querendo, ofereçam embargos 

no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos 

do mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 09 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005222-13.2018.8.11.0003

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:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (RÉU)

MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI (RÉU)

REGINA MARIA CRISTOVAO ZANDONADE (RÉU)

PAULO EDUARDO ZANDONADE (RÉU)

FABIO ZANDONADE (RÉU)

JOAO BOSCO ZANDONADE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005222-13/2018 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A. Ré: 

Regina Maria Cristóvão Zandonade e Outros. Vistos, etc. BANCO DO 

BRASIL S/A, sociedade de economia mista, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Monitória” em desfavor de REGINA MARIA CRISTÓVÃO 

ZANDONADE, FABIO ZANDONADE, JOÃO BOSCO ZANDONADE, CAMILO 

MIGUEL ZANDONADE, MARIA LEAL BARBOSA ZANDONADI e PAULO 

EDUARDO ZANDONADE, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a 

emenda inicial de (fls.80/85 – correspondência ID’s 14208749, 14208756, 

14208764, 14208774, 14208781). 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, 09 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009823-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRA GALVAO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009823-62/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Altamira 

Galvão Pires. Réu: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. ALTAMIRA GALVÃO 

PIRES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste Juízo com “Ação de Indenização por Danos Morais”, em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo os autos conclusos. D 

E C I D O: Considerando o documento de (fls.31/35 – correspondência ID 

16251993), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). Em consonância com o disposto no Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 30 de janeiro 

de 2019, às 10h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos 

artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. 

Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de novembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009917-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDO SILVA ALVARELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009917-44/2017 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá - MT 

Autor: Tokio Marine Seguradora S/A. Réu: Wando Silva Alvarelo. Vistos, 

etc. TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

WANDO SILVA ALVARELO, com qualificação nos autos, vieram-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda inicial de 

(fls.27/55 – correspondência ID 14370905 a 14370927). Cumpra-se a 

presente, servindo a cópia como mandado. Caso a secretaria observe a 

falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja 

solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as 

baixas necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 

de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011495-08.2018.8.11.0003

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:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011495-08/2018 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A. Réu: José 

Carlos Castelhano Vieira. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, sociedade 
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de economia mista, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Monitória” em desfavor de JOSÉ CARLOS CASTELHANO VIEIRA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos documentação comprobatória de que a empresa "O 

Cimentão Comércio de Mad. e Mat. para Construção LTDA ME", 

encontra-se em processo de recuperação judicial, nos termos do artigo 

320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 06 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011381-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LINHARES PEREIRA OAB - PR40936 (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR GALLO OAB - PR37691 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA ALIANCA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1011381-69/2018 Ação: Restituição. Autor: Teciap - Terminais e 

Armazens Gerais Ltda. Ré: Marmoraria Aliança Ltda - ME. Vistos, etc. 

TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Restituição” em desfavor de MARMORARIA ALIANÇA LTDA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

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, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 07 de novembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012293-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MARIN (REQUERIDO)

ROSIDELMA DA SILVA FELICIO MARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012293-66/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campinas - 

SP Autor/Exequente: FMC Química do Brasil Ltda. Réu/Executado: Cristiano 

Marin. Vistos, etc. FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” 

em desfavor de CRISTIANO MARIN, com qualificação nos autos, 

vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, 

servindo a cópia como mandado. Caso a secretaria observe a falta de 

alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada 

junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de 

devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas 

necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 51335 Nr: 4909-41.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR SOUZA GUIMARAES, 

ANTONIO MARCO REIA E CIA LTDA, ONOFRE CARLOS SOUZA 

GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - OAB:5152-A

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 3617/1996 - CÓDIGO: 51335

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

EXECUTADOS: PAULO CEZAR SOUZA GUIMARÃES e ANTONIO MARCO 

REIA E CIA LTDA e ONOFRE CARLOS SOUZA GUIMARÃES

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 PAULO CEZAR SOUZA GUIMARÃES e ANTONIO MARCO 

REIA E CIA LTDA e ONOFRE CARLOS SOUZA GUIMARÃES, 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): Matricula n. 17.570 – 1º CRI DE RONDONÓPOLIS. Uma área de 

terrenos para construção, situada no loteamento denominado “CIDADE 

SALMEN”, na zona urbana de Rondonópolis/MT, constituída pelo lote 14 da 

quadra 111-B, medindo 12,80 metros de frente e igual dimensão na linha 

dos fundos, por 27,00 metros de ambos os lados, com área de 345,60 

mts², com seus limites e confrontações melhor descritos na matrícula nº 

17.570 do CRI de Rondonópolis/MT.

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais).

TOTAL DO DÉBITO: 127.744,60 (cento e vinte e sete mil setecentos e 

quarenta e quatro reais e sessenta centavos) até 12/07/2017.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel está localizado no bairro Cidade 

Salmen, Complemento: Planville, quadra 111-B, tendo como número 1363, 

CEP 78705-010, nesta cidade de Rondonópolis/MT, com frente para Rua 7 

de setembro; pelo lado direito com a Rua Pará; pelo lado esquerdo com o 

lote nº 13; e aos fundos com o lote nº 07, conforme BCI – BOLETIM DE 

CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO emitido pela Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis/MT (inscrição municipal nº 418196) e Auto de Avaliação do 

Imóvel de fls. 302/303 dos autos do processo.

 ÔNUS: R.4/17.570 – Penhora de 50% do imóvel em favor do credor 

UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, processo nº 

3617/1996, da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT; R.5/17.570 – Penhora do 

imóvel em favor do credor Banco do Brasil S/A, processo nº 304/1997, da 

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT; R.6/17.570 – Penhora do 

imóvel em favor do credor Banco do Brasil S/A, processo nº 831/1996, da 

2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT; R.7/17.570 – Arresto do imóvel em 

favor do credor Nilton Spartalis Teixeira, processo nº 3.919/1997, da 1ª 

Vara Cível de Rondonópolis/MT; R.8/17.570 – Arresto do imóvel em favor 

do Município de Rondonópolis, processo nº 2135/2003, da 1ª Vara da 

Fazenda Pública de Rondonópolis/MT; R.10/17.570 – Arresto do imóvel em 

favor do credor Município de Rondonópolis, processo nº 1214/2006, da 2ª 

Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT; R.11/17.570 – Penhora do 

imóvel em favor do credor União Federal, processo nº 

00572.2008.021.23.00-0, da 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT; 

AV.12/17.570 – Conversão do arresto em penhora em favor do credor 

Município de Rondonópolis, processo nº 1214/2006, da 2ª Vara da 

Fazenda Pública de Rondonópolis/MT; AV.13/17.570 – Conversão do 

arresto em penhora em favor do credor Município de Rondonópolis, 
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processo nº 2135/2003, da 1ª Vara da Fazenda Pública de 

Rondonópolis/MT; AV.14/17.570 – Penhora do imóvel em favor do credor 

União Federal, processo nº 00118.2008.021.23.00-9, da 1ª Vara do 

Trabalho 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 os executados PAULO CEZAR 

SOUZA GUIMARÃES e ANTONIO MARCO REIA E CIA LTDA e ONOFRE 

CARLOS SOUZA GUIMARÃES, na pessoa de seu Representante Legal 

(Dr. Luis Henrique Nucci Vacaro, OAB 5152-A); 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, 31 de outubro de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803737 Nr: 15824-85.2015.811.0003

 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: EDGAR LUIZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, ACE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:16.983/PE, CLÓVIS CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE RAMOS NETO - OAB:28219, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - 

OAB:20972/O

 Intimação dos advogados das partes para, no prazo legal, manifestar 

quanto ao laudo pericial de fls. 171/176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731132 Nr: 11598-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT

 Do advogado do exequente para que, no prazo de 5 (cinco)dias, requeira 

o que de direito, tendo em vista a adjudicação dos bens penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712492 Nr: 7561-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESAINA MARIA MULTA - ME, JESAINA MARIA 

MULTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para, no prazo legal, 

manifestar quanto as correspondências devolvidas de fl. 130 e 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713645 Nr: 8772-43.2012.811.0003

 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 MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:302.897/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

quanto a correspondência devolvida de fl. 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435329 Nr: 3997-53.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA, NERI 

JOSE SCHMIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/MT

 Intimação do advogado do exequente para, no prazo legal, manifestar 

quanto a correspondência devolvida de fl. 142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427749 Nr: 9883-67.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ PUHL, FABIANE MARIA PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

quanto as correspondências devolvidas de fls. 133 e 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824450 Nr: 4404-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para, no prazo legal, 

manifestar quanto a devolução da correspondência de fl. 56.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733737 Nr: 13674-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA FRANCISCA MONTEIRO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Intimação do advogado da parte executada para, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 440/448.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717788 Nr: 13227-51.2012.811.0003

 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: JUVENAL FRANCISCO PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER MORAES DA SILVA, VALDIR CORREIA, 

VANUSA DORNELLES SILVA, JOSÉ APARECIDO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA RODRIGUES BORGES - 

OAB:21.025, DINAIR CRISTINA DE PAULA - OAB:18040/0, LAURA 

ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT, 

RENATO SAITO - OAB:OAB/MT13.392, ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17.445

 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 JUVENAL FRANCISCO PAIXÃO, desfavor de 

VALDIR CORREIA, ELDER MORAES DA SILVA, JOSÉ APARECIDO ROCHA 

e VANUSA DORNELES DA SILVA, com qualificação nos autos e o faço 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, uma vez que beneficiário da assistência judiciária.Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

a r q u i v e - s e . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . R o o - M t . , 

08/novembro/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 705913 Nr: 588-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº588-98/2012

Ação: Execução

 Exequente: Banco Bradesco Financiamento S/A.

Executado: Valmir Pereira Silva.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do réu (fl.99), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de novembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011318-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE NOBREGA VIVIANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n. º 

1011318-44/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Angélica 

de Nobrega Viviane. Ré: Omni S/A, Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A. Vistos, etc. ANGÉLICA DE NOBREGA VIVIANE, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Danos Morais” em desfavor de OMNI S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a 

parte autora que, no dia 20/06/2018, entabulara com a parte ré termo de 

acordo para quitação de dívida no valor de R$531,00 (quinhentos e trinta e 

um reais), devendo ser adimplido em 09 (nove) parcelas no valor de 

R$59,00 (cinquenta e nove reais) cada, sendo a primeira parcela com 

vencimento para o dia 29/06/2018 e a última com vencimento para o dia 

28/02/2019, conforme documento de (fl.20 – correspondência ID 

16222328). Alega que, fora impedida de realizar compras na modalidade 

crediário, eis que seu nome e CPF encontram-se inscritos nos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão do contrato do contrato/fatura n° 

636598630887801, no importe de R$349,13 (trezentos e quarenta e nove 

reais e treze centavos), com vencimento em 06/01/2018, conforme 

documento de (fl.25 – correspondência ID 16222474); que já pagara 

quatro parcelas do acordo celebrado, conforme documentos às (fls.20/24 

– correspondência ID’s 16222328, 16222335, 16222338, 16222455, 

16222464). Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de 

urgência, a fim de que a ré suspenda o contrato/fatura n° 

636598630887801, no valor de R$349,13 (trezentos e quarenta e nove 

reais e treze centavos), com vencimento em 06/01/2018, bem como, retire 

o nome e CPF da autora dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), conforme 

requerido no item ‘1’ de (fl.13 – correspondência ID 16221882 – fl. 12). D E 

C I D O: Considerando o documento de (fl.19 - correspondência ID 

16222325), 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 DÉBITOS – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO 

DE PROVA NEGATIVA – TUTELA CONCEDIDA. 1. A inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito é passível de causar dano grave, sendo 

certo que a afirmação da parte no sentido de que não possui relação 

jurídica com o réu é suficiente para a obtenção da tutela antecipada, não 

lhe sendo possível realizar prova negativa, cabendo ao réu/agravado 

provar a existência da relação jurídica. 2. Deu-se provimento ao agravo de 
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instrumento.” (AGI 20140020331589 TJ/DF, Órgão Julgador: 4ª Turma 

Cível, Data da Publicação: 30/03/2015 – pág. 254, Relator: Des. Sérgio 

Rocha) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. - É prudente 

a concessão de antecipação de tutela para exclusão ou abstenção de 

inscrições negativas nos órgãos de restrição ao crédito em ação na qual 

se discute a existência do débito.” (TJ-MG, Relator: Moacyr Lobato, Data 

de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL) 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 ré, a qual poderá inscrever o novamente o nome do autor no 

rol de restrição ao crédito, caso seja configurada durante a instrução 

processual que o débito realmente existe. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar 

a exclusão do nome e CPF da autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

em razão do contrato/fatura n° 636598630887801, no valor de R$349,13 

(trezentos e quarenta e nove reais e treze centavos), com vencimento em 

06/01/2018, até ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, deixo de 

aplicar multa por descumprimento e, via de consequência, determino que 

seja expedido ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão 

dos efeitos da negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). 

De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘4’ de (fl.14 – correspondência ID 16221882, fl.13), 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 30 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. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 08 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011893-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SUZANA RAFAEL DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011893-52/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Paula 

Susana Rafael de Jesus. Réu: SANEAR – Serviço de Saneamento 

Ambiental de Rondonópolis. Vistos, etc. PAULA SUSANA RAFAEL DE 

JESUS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Indenização por Danos Morais” em desfavor de SANEAR – 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, autarquia 

municipal, sobreveio o pleito de citação, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão 

do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de 

Mato Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 07 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011218-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARQUES CEZARETO (REQUERENTE)

ADRIANA APARECIDA FERRARI (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:

DENIVALDO PIMENTA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011218-89/2018 Ação: Cobrança Autor: Depósito de Pedras Ouro e 

Prata. Réu: Denivaldo Pimenta Vieira e Outro. Vistos, etc. Analisando os 

autos, declaro-me suspeito para presidir o feito, por motivo de foro íntimo, 

nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil. Assim, 

remetam-se os autos ao tabelar, efetuando-se as anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 de novembro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007505-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO TEIXEIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007505-09/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Sivaldo Teixeira do Carmo. Réus: Jorge Correia Farias e Cia Ltda e Outro. 

Vistos, etc. SIVALDO TEIXEIRA DO CARMO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor de JORGE CORREIA FARIAS E CIA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, e BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de 

economia mista, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os 

autos conclusos. Aduz a parte autora que realizara apenas um negócio 

jurídico com a ré Jorge Correia Farias e Cia LTDA (Marisa Calçados) no 

importe de R$370,00 (trezentos e setenta reais), em 19/02/2015, 

efetuando o pagamento em espécie; que, soubera estar seu nome e CPF 

inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em razão dos títulos MA 

0756, MA 0758 e MA 0757, no valor de R$970,00 (novecentos e setenta 

reais) cada, com vencimento em 29.07.2015 (protestado em 13.08.2015), 

28.08.2015 (protestado em 17.09.2015) e 29.09.2015 (protestado em 

15.10.2015), respectivamente, totalizando o importe de R$2.910,00 (dois 

mil e novecentos e dez reais); que nega ter contraído os referidos débitos. 

Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a 

fim de que sejam cancelados os protestos e apontamentos indevidos do 

nome e CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, nos 

termos do item ‘a’ de (fl.13 – correspondência ID 15183513, fl.11). D E C I D 

O: Inicialmente, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 
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dias, carrear novamente o comprovante de pagamento das custa e taxas 

judiciais, eis que o constante nos autos à (fl.94 – correspondência ID 

15892444) é ilegível (preto). Acolho a emenda inicial de (fls.90/97 – 

correspondência ID 15891942 a 15969291). 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: 

“TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE PROTESTO DE DUPLICATA OU 

SEUS EFEITOS MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – ADMISSIBILIDADE – 

RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20843318520178260000 SP 

2084331-85.2017.8.26.0000, Relator: Matheus Fontes, Data de 

Julgamento: 08/06/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/06/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

TÍTULO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DOS 

EFEITOS DO PROTESTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

INCIDENTAL. Demonstrada a verossimilhança da alegação, com o 

preenchimento dos requisitos do art. 300 do novo CPC. Considerando que 

o fundamento do pedido condiz com a ausência de negócio envolvendo as 

partes, havendo caução oferecida, possível o deferimento do direito 

postulado diante do evidente o perigo de dano com a manutenção do 

protesto em nome da empresa autora. Viável a suspensão dos efeitos dos 

protestos. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS 

- AI: 70074290719 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de 

Julgamento: 31/08/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 08/09/2017) (grifei) 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 ré, a qual poderá 

inscrever o novamente o nome e CPF da parte autora no rol de restrição 

ao crédito, caso venha ser verificada a inadimplência do referido título. 

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória 

de urgência para suspender, imediatamente, os efeitos dos três protestos 

indicados em desfavor da parte autora, no valor de R$970,00 (novecentos 

e setenta reais) cada, apresentados em 13/08/2015, 17/09/2015 e 

17/10/2015, conforme os documentos de (fls.27, 31/33 – correspondência 

ID 15183549; ID 15183554; ID 15183555), até ulteriores deliberações deste 

juízo. Todavia, condiciono o cumprimento da referida tutela provisória de 

urgência à prestação da caução pela parte autora, no valor de R$2.910,00 

(dois mil e novecentos e dez reais), correspondente a soma dos títulos, 

ressaltando, ainda, que a importância deverá ser depositada junto à Conta 

Única do Tribunal deste Estado, devendo-se, também, aportar o referido 

comprovante nos autos. Ademais, oficiem-se ao 1º e 3º Cartórios de 

Ofício de Protesto de Títulos da Comarca de Campo Grande – MS e ao 

SPC/SERASA para que suspendam os efeitos dos protestos dos títulos 

supra identificado em nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro 

norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘g’ 

de (fl.14 – correspondência ID 15183513, 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 30 de janeiro de 2019, 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, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 08 de novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009258-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n. º 

1009258-98/2018 Ação: Ordinária Autor: Luis Fernando Alves de Freitas. 

Ré: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc. LUIS FERNANDO ALVES DE 

FREITAS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Conhecimento” em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela 

provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora 

que fora cliente da parte ré e titular da linha telefônica n° 017.3631-69-98, 

a qual se encontra desativada desde janeiro de 2014; que, era devedor da 

quantia de R$ R$416,77 (quatrocentos e dezesseis reais) referente às 

parcelas dos meses de outubro/2013, novembro/2013, dezembro/2013 e 

janeiro/2014. Alega que em 21/08/2018 entrara em contato com a ré, por 

meio do telefone n°0800-774-1515; que a ré informara que a divida 

atualizada correspondia a quantia de R$553,86 (quinhentos e cinquenta e 

três reais e oitenta e seis centavos); que negociara com a ré o pagamento 

em parcela única no valor de R$276,93 (duzentos e setenta e seis reais e 

noventa e três centavos), para fins de quitação da referida dívida. 

Sustenta que na mesma data, recebera em seu e-mail, dois boletos 

bancários emitidos pela ré, sendo um no valor acordado de R$276,93 

(duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) e outro no 

valor de R$137,09 (cento e trinta e sete reais e nove centavos); que 

realizara o pagamento dos boletos na data de 22/08/2018 e que até a 

presente data seu nome e CPF continuam inscritos nos órgãos de 

restrição ao crédito. Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela 

provisória de urgência, a fim de que a ré retire o nome e CPF do autor dos 

órgãos de restrição ao crédito, em relação aos contratos/faturas: nº 

0201401240000000, no valor de R$135,75 (cento e trinta e cinco reais e 

setenta e cinco centavos), com vencimento em 24/01/2014; 

n°0201312240000000, no valor de R$147,59 (cento e quarenta e sete 

reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento em 24/12/2013; e, nº 

0201310240000000, no valor de R$81,14 (oitenta e um reais e quatorze 

centavos), com vencimento em 24/10/2013, sob pena de aplicação de 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme requerido 

no item ‘I’ de (fl.17 – correspondência ID 15821443 – fl.14) e às (fls. 61 e 

69 – correspondência ID 16117578, fl. 06 e ID 16117868, fl.06). D E C I D 

O: Primeiramente, acolho a emenda inicial de (fls.56/70 – correspondência 

ID 16117578 a 16117868). Considerando os documentos de (fl.24/35 - 

correspondência ID 15821454 a 15821467), 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 
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provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELEVÂNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

NEGATIVA – TUTELA CONCEDIDA. 1. A inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito é passível de causar dano grave, sendo certo que a 

afirmação da parte no sentido de que não possui relação jurídica com o 

réu é suficiente para a obtenção da tutela antecipada, não lhe sendo 

possível realizar prova negativa, cabendo ao réu/agravado provar a 

existência da relação jurídica. 2. Deu-se provimento ao agravo de 

instrumento.” (AGI 20140020331589 TJ/DF, Órgão Julgador: 4ª Turma 

Cível, Data da Publicação: 30/03/2015 – pág. 254, Relator: Des. Sérgio 

Rocha) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. - É prudente 

a concessão de antecipação de tutela para exclusão ou abstenção de 

inscrições negativas nos órgãos de restrição ao crédito em ação na qual 

se discute a existência do débito.” (TJ-MG, Relator: Moacyr Lobato, Data 

de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL) 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 ré, a qual poderá inscrever o novamente o nome do autor no 

rol de restrição ao crédito, caso seja configurada durante a instrução 

processual que o débito realmente existe. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de que a ré 

retire o nome e CPF dos órgãos de restrição ao crédito, em relação aos 

contratos/faturas: n°02014001240000000, no valor de R$ 135,75 (cento e 

trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com vencimento em 

24/01/2014; n°0201312240000000, no valor de R$147,59 (cento e 

quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento em 

24/12/2013; e, nº 0201310240000000, no valor de R$81,14 (oitenta e um 

reais e quatorze centavos), com vencimento em 24/10/2013, até ulteriores 

deliberações deste juízo. Ademais, deixo de aplicar multa por 

descumprimento e, via de consequência, determino que seja expedido 

ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos do da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘e’ de 

(fl.15), 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 30 de janeiro de 2019, às 

08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 08 de novembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004814-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004814-22/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

S.A. Réu: Reinaldo Nunes de Souza. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S.A., 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de REINALDO NUNES DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, acolho a emenda inicial de (fls.51/55 – correspondência ID 

14165167). Considerando-se a documentação juntada que comprova a 

mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 

1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008718-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO PEDROSO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008718-50/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Réu: Hugo Pedroso de Sousa. Vistos, etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de HUGO PREDROSA DE SOUSA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda 

inicial de (fls.52/56 – correspondências ID’s 15914333, 15914335, 

15914336, 15914338 e 15914339). Considerando-se a documentação 

juntada que comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o 

autor. Nos termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a 

redação dada pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 296 de 451



fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No 

prazo acima mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus (§2º, com redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor 

do AgRg no REsp nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários 

advocatícios em 10% sobre tais valores. De outro norte, fica 

terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até 

esgotado o prazo acima consignado. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da 

liminar (§3º, com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado 

da faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008678-68.2018.8.11.0003

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:

DEJANETE CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008678-68/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Honda S/A. 

Ré: Dejanete Conceição dos Santos. Vistos, etc. BANCO HONDA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de DEJANETE CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 

apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, acolho a emenda inicial de (fls.45/55 – correspondências 

ID’s 15769010, 15769011, 15769012, 15769014, 15769016, 15891541, 

15891556, 15891559). Considerando-se a documentação juntada que 

comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos 

termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada 

pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada 

a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007332-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CESAR CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007332-82/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Disal 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Marcio Cesar Cardoso. Vistos, 

etc. DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de MARCIO CESAR CARDOSO, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda inicial de 

(fls.33/36 – correspondências ID’s 15273177, 15273178 e 15273179). 

Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora do 

devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 09 de 

novembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006191-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1006191-62.2017 Ação: Rescisão Contratual Autor: Daniel Rodrigues do 

Nascimento Ré: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda Vistos, etc... 

DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

id-16368145, 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 
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transação celebrada nestes autos proposta por DANIEL RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, 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. Sem custas, uma 

vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 09/novembro/2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005484-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1005484-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1000913-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRISTINA DE LIMA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000913-17.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GABRIELA 

CRISTINA DE LIMA Parte Ré: RÉU: SERASA S/A. Vistos etc. Manifestem-se 

as partes sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 15 

(quinze) dias. Em caso positivo, deverão especificar as provas que 

desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. A seguir, 

conclusos. RONDONÓPOLIS, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRISTINA DE LIMA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000913-17.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GABRIELA 

CRISTINA DE LIMA Parte Ré: RÉU: SERASA S/A. Vistos etc. Manifestem-se 

as partes sobre o interesse na produção de prova neste feito, em 15 

(quinze) dias. Em caso positivo, deverão especificar as provas que 

desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. A seguir, 

conclusos. RONDONÓPOLIS, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008745-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC ANDRES OSSA IBARRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/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))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009660-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS SANTANA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca do Petitório e documentos ID 

13273348.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000569-65.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA ARAUJO FOLHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/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))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004112-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

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))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca da Exceção de Pré-executividade ID 

13652879 devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005576-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAVID CORDEIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca da diligência negativa do Sr. Oficial 

de Justiça, devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001635-17.2017.8.11.0003

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:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (EXECUTADO)

VIVIANE GUERINI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o presente feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

no prazo legal, MANIFESTAR acerca da diligência negativa do Sr. Oficial 

de Justiça devendo, para tanto, requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006136-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ANSELMO PEZZINI (RÉU)

 

CERTIFICO QUE JUNTEI A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

JJ909723694BR EM ANEXO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005282-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PIGNATA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar sobre a diligência 

parcialmente positiva do Oficial de Justiça ID 14197204, requerendo o que 

de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVA ELOISA BORGES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/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))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 12776353, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000184-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUBEMCHERLEN DE SIQUEIRA GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA COLLI DAL PRA OAB - MT0016720A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000184-88.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LUBEMCHERLEN DE SIQUEIRA GOUVEIA 

Parte Ré: RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 15 (quinze) dias. Em caso positivo, deverão especificar as 

provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. 

A seguir, conclusos. RONDONÓPOLIS, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000184-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUBEMCHERLEN DE SIQUEIRA GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA COLLI DAL PRA OAB - MT0016720A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000184-88.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LUBEMCHERLEN DE SIQUEIRA GOUVEIA 
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Parte Ré: RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 15 (quinze) dias. Em caso positivo, deverão especificar as 

provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento. 

A seguir, conclusos. RONDONÓPOLIS, 24 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 730418 Nr: 10999-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN, LARI KOLLN, 

TEREZINHA GENTIL KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT8521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, 

MARILSON MENDES - OAB:OAB/MT16108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 106/117.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 819701 Nr: 2802-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CELÇO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCELSIOR SEGUROS, LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - 

OAB:18820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos.

Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso formulado às fls. 

134/135.

Expeça-se alvará de levantamento na conta indicada pelo patrono.

Cumpra-se o determinado à fl. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 349256 Nr: 4552-46.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, LUIZ PICCININ, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:3162/MT7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 188/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 439127 Nr: 7794-37.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SANTO EXPEDITO LTDA, 

ELIZEU RODRIGUES LOPES, IVONE DE CARVALHO

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

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

8.530-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 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 sobre Exceção de Pré-executividade de fls.148/150, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 433323 Nr: 1988-21.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LEMES DE SOUZA JUNIOR, VALDENIR 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.96, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 787773 Nr: 9337-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REJANE ALMEIDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 750161 Nr: 7837-32.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HELIO DORNELES CHAVES, 

HELIO DORNELES CHAVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSÉ 

BATISTA - OAB:17349/O, EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - 

OAB:3179/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 impugnar 

a Contestação de folhas nº 60/68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 418830 Nr: 1257-59.2009.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL MANOEL LAURINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS SIMOES, ROSEMARY 

BONADIO SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:MT/9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, PATRICK 

ALVES DA COSTA - OAB:7993-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 
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como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida a se 

manifestar acerca da proposta do perito de fls.285/302.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 872007 Nr: 7295-09.2017.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA 

ALZIRA FERRAZ CARVALHO, ULDERINDO GOMES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 753772 Nr: 9697-68.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEY ANJOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551

 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 devolvida de folha 

nº76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 709662 Nr: 4592-81.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CANDIDO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 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 devolvida de folha 

nº103.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 792817 Nr: 11465-92.2015.811.0003

 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: ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA - ME, ALECIO DE MORAIS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 Intimem-se as partes no tocante a especificar as provas que pretendem 

produzir ou pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

A seguir conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 711899 Nr: 6936-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA DE MELLO BARROS MONTEIRO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS DO C. OESTE E TOCANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA TATIANA 

MORESCHI DE ALBUQUERQUE - OAB:29645, CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B, CLICIA LUPINETT FERNANDES - OAB:21899/O, 

karina Ferrari de Rezende Santa Rosa - OAB:OAB/DF 15.340, 

MARILANE LOPES RIBEIRO - OAB:6.813, PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Intime-se a parte contrária a fim de se manifestar acerca do petitório de 

fls. 572.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 806012 Nr: 16703-92.2015.811.0003

 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: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, M M S 

TRANSPORTES- MARYANA MONDINI TRANPORTES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO 

GOLUCCI - OAB:214.902 OAB/SP, RICARDO MORAES ALVIM - 

OAB:130710, RODOLFO COUTINHO DE OLIVEIRA - OAB:117905

 Intimem-se as partes no tocante a especificar as provas que pretendem 

produzir ou pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 5 (cinco) dias.

A seguir conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 733736 Nr: 13673-20.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA KERLY OLIVEIRA NORONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Defiro o pedido de fls. 268, devendo permanecer cópia nos autos.

Int.

3ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708561 Nr: 3422-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA RODER DE PAULA

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

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAMILA RODER DE PAULA, Cpf: 

92194273115, Rg: 1433674-0, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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.

Resumo da Inicial: A Exequente propôs uma Ação de Execução de Título 

Executivo Extrajudicial em desfavor da Executada. A Exequente é credora 

da Executada da importância de R$ 16.395,89 (dezesseis mil, trezentos e 

noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) representada pelos 

Contratos de Confissão de Dívida, referente a mensalidades vencidas e 

não pagas, em razão do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 

assinados pela Executada junto à Exequente.Entretanto, mesmo a 

Executada estando ciente de ter usufruído dos serviços educacionais 

prestados pela Exequente, conforme Atestado de Escolaridade e o 

Histórico Escolar juntado nos autos, esta não manifestou interesse em 

regularizar sua situação financeira, sendo que a Exequente sempre 

esteve a disposição para compor um acordo com a mesma.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 21.790,55 - Valor 

Atualizado: R$ 20.790,55 - Valor Honorários: R$ 1.000,00

Despacho/Decisão: Código 708561Vistos etc.I – Considerando a certidão 

à fls. 84, chamo o feito à ordem, revogo a decisão à fls. 83 e determino o 

seu desentranhamento dos autos.II - Cite para pagamento em 03 (três) 

dias (art. 652, caput, do CPC).III – Cientifique a executada que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da data da juntada aos autos do mandado de citação (art´s. 736 e 738, do 

CPC).IV - Não formalizado o pagamento e não havendo nomeação de 

bens, penhore o suficiente para a garantia do Juízo. V - Formalizada a 

constrição judicial, intime os devedores pessoalmente.VI - Para o caso de 

pronto pagamento, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais). Em 

caso de prosseguimento da lide com a constrição e demais atos visando o 

recebimento de crédito, fixo os honorários definitivos 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado do débito. VII - Nomeando bens a devedora, ouça 

o credor. Concordando, reduza a termo na forma do art. 657, do CPC.VIII – 

Defiro o cumprimento do mandado com os benefícios do artigo 172 do 

Código de Processo Civil Brasileiro.IX – Cumpra.Rondonópolis - MT, 23 de 

julho de 2012. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Luciana Giaretta Senen Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873305 Nr: 7752-41.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY RONALDO FURTADO AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDREY RONALDO FURTADO 

AZAMBUJA, CNPJ: 28297329000185. 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

oferece Denúncia em desfavor do denunciado. Onde consta nos autos de 

TCO que no dia 08/08/2017, o denunciado instalou e fez funcionar em 

endereço localizado à Rua Arnaldo Estevão Figueiredo, nº 1667, Vila 

Marinópolis, estabelecimento comercial denominado "Lava Jato La Salle", 

atividade pontencialmente poluidora, sem licença do órgão ambiental 

competente e em desacordo com a legislação ambiental.

Despacho: .Código nº 873305.Vistos etc.Recebo a denúncia contra o 

acusado dando-o como incurso nas sanções nela mencionada.Cite a 

denunciada, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

artigos 361e 363, §1º, do CPP.Uma vez citado o denunciado e caso não 

constituam defensor e nem apresente resposta a acusação, nomeio, 

desde já, um dos Defensores Públicos que atuam nesta vara, para 

patrocinar o interesse do infrator (art. 396-A, §2º, CPP), bem como para 

apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. Gestora a 

juntada aos autos da folha de antecedentes criminais.Expeça o 

necessário. Intime.Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 05 de novembro de 2018

Luciana Giaretta Senen Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 389966 Nr: 3568-91.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADIMIR NEVES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CRED. MULTICARTEIRA NÃO PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10.102/MT

 Código nº 389966

Vistos etc.

Considerando a gradação legal estabelecida no artigo 835, I, do CPC; 

considerando, também, as disposições contidas no artigo 854, do mesmo 

Codex, defiro o pedido formulado pelo credor à fls. 237.

Determino a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome da 

executada, pelo sistema Bacenjud, no valor do cálculo à fls. 252.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 27438 Nr: 5013-67.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERI POTRICH, ESPÓLIO DE GOTTLIEB LUIZ 

RUPPEL, CORNELIO RUPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, item 8.1, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para ciência da 

certidão de fls. 418, bem como requerer o que entender de direito , no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726142 Nr: 7087-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARQUES ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de citação 

devolvida fl. 127. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 51624 Nr: 38-31.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FABIOLA ROCHA FREITAS, CASSIMIRO 

DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 136. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 845044 Nr: 10020-05.2016.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO KAHA, MARLI DE FÁTIMA RIBAS 

KAHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZERO GRAU CHOPPARIA PIZZARIA LTDA, 

JOAO HENRIQUE BORTONI TAVARES, LUIZ ANTONIO BORTONI 

TAVARES, CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:15222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 48. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 740684 Nr: 2431-30.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIDAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA, 

MACKSON MARCELO MANTOVAN, FLAVIA BERTOLINI MANTOVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:OAB-SP 257.874, JOAO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES 

- OAB:154.384/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.521 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de citação 

devolvida fl. 332. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706704 Nr: 1435-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH ABREU PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 157. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719797 Nr: 837-15.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICANOR PINTO BARBOSA, FABIO LUCIANY MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de: intimação da parte contraria, para querendo 

contra-razoar o recurso de apelação apresentada à fls. 208/213, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428590 Nr: 10693-42.2009.811.0003

 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: LUSIMAR DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

JOSINA MARIA DE SOUZA, JOAO RICARDO DUMMEL, TEREZA DE JESUS 

SILVA, JAIME CAMPOS DA SILVA, ROSINEIDE DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE 

JORGINA NOVAES DA ROCHA, CREUSA ROSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 232. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 354384 Nr: 9414-60.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRACI SOARES DE OLIVEIRA, 

JOAO JORGE HINRICHSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456, JULIO CARLOS COSTA SERRA - OAB:23351/O - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ, item 26.6.1.8 , 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente para manifestar 

sobre a Exceção de Pré-executividade, no prazo de legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420222 Nr: 2475-25.2009.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISPMUR SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS / MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, 

MARLI SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 438, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427903 Nr: 10111-42.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, RENATO 

RODRIGUES DA CUNHA, LUCIENE MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA, 

MARILDA MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 274. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 841581 Nr: 9018-97.2016.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GASPARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LUZ BERTOCCO - 

OAB:OAB/SP253.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Leiloeiro Dr. SILVIO LUIZ DE MOURA LEITE contatou esta 

secretaria para informar a data designada para a realização da hasta 

pública: 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 60% (sessenta 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788429 Nr: 9588-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 75. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004999-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004999-60.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANNA PAULA DE SOUZA SILVA 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: INÉPCIA DA INICIAL 

POR FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. Pois bem. 

Inicialmente cumpre consignar que este Juízo mantinha o entendimento de 

que o prévio requerimento da indenização na via administrativa não era 

elemento necessário para o ingresso da ação judicial. Todavia, 

considerando que recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em 

sentido contrário, este juízo necessariamente passa a acompanhar a 

orientação das Instâncias Superiores, exigindo a comprovação do prévio 

requerimento administrativo como condição para a propositura da ação 

judicial. Ilustro: “EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO 

DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 
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VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 

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 (dados do veículo). Todavia, considerando que a inicial está 

suficientemente instruída, REJEITO A PRELIMINAR. No mais, verifico que 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 16:00 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 Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005768-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLY SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005768-68.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ORLY SILVEIRA DOS SANTOS 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: INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. Pois bem. Inicialmente cumpre 

consignar que este Juízo mantinha o entendimento de que o prévio 

requerimento da indenização na via administrativa não era elemento 

necessário para o ingresso da ação judicial. Todavia, considerando que 

recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido em sentido contrário, este 

juízo necessariamente passa a acompanhar a orientação das Instâncias 

Superiores, exigindo a comprovação do prévio requerimento administrativo 

como condição para a propositura da ação judicial. Ilustro: 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - 

ATENDIMENTO DE REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELO STF (RE 

N.º 631240 E 839.314) - CONTESTAÇÃO APRESENTADA TORNANDO 

CONTROVERTIDA A MATÉRIA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – 

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SETENÇA 

CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.. 1- “A recente 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)” (Ap 22022/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).” (NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento 

administrativo, mesmo depois de intimada para colacionar tal documento 

nos autos, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de 

pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª 

Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, 

DJe de 08/08/2011.” (Ap 155326/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOAPELAÇÃO N. 1025437.27.2017.8.11.0041APELANTE(S):PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO(S):JOÃO 

MARCOS DA SILVA SAMPAIO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO 

AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO 

DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA 

DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO 

DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, 

INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – 

VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS 

LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). 

Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que 

comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o 

interesse de agir.A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).A 

arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e 

sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe 

a aplicação de multa por litigância de má-fé.Os honorários advocatícios 

fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração 

na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Todavia, imperioso 

ressaltar que a presente ação já foi recebida e o feito encontra-se pronto 

para a inclusão no Mutirão do DPVAT. Assim, em homenagem ao princípio 

da celeridade processual, hei por bem em afastar a preliminar arguida, 

haja vista que a petição inicial foi recebida sem a exigência da 

comprovação do prévio requerimento administrativo e o processo já 

encontra-se em fase avançada. Consigno que referida condição passará 

a ser exigida para a propositura de novas ações, cujas iniciais só serão 

recebidas ante a comprovação do prévio requerimento administrativo. 

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 (dados do veículo). Todavia, considerando que a inicial está 

suficientemente instruída, REJEITO A PRELIMINAR. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO: Sustenta a requerida que a ação 
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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. No mais, verifico que 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 16:40 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 Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002886-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILINO MENDES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, no dia 

19/04/2018, às 14h50min, diligenciei à Rua 30, Quadra 20, lote 17, nº 93 

(não existe nº 20 no referido logradouro), Marechal Rondon. Ali, a senhora 

Creuli Izidio Goes Silva afirmou que é proprietária do imóvel há 05 anos, 

seu esposo chama-se Ademir Camargo da Silva, adquiriu o imóvel de 

Edmilson Duarte de Farias e não conhece JUCILINO MENDES DE ARRUDA. 

Assim, não foi possível CITAR o réu. Ressalto que não procedi ao arresto 

de bens do réu JUCILINO MENDES DE ARRUDA porque não identifiquei 

bens passiveis de constrição. RONDONÓPOLIS/MT, 23 de abril de 2018. 

NEEMIAS GOMES MIRANDA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008082-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MACRO ATACADO KROLOW LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVE SANGUINE DE SOUSA OAB - RS87319 (ADVOGADO(A))

DENISE DELL AGOSTINI CANTARELLI OAB - RS57254 (ADVOGADO(A))

ALINE MARTINATO DE CASTRO OAB - RS98095 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JFG TRANSPORTES E LOGISTICA 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, em cumprimento ao mandado 

do MM Juiz de direito, dirigi nesta cidade, RUA APARECIDO LEAL 

MONTEIRO NR 460 BAIRRO RES SANTA MARINA PRÓXIMO AO SHOPING 

e aí sendo, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA EMPRESA JFG 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME NA PESSOA DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL, tendo em vista, ter diligenciado ao endereço 

mencionado acima e no mandado, no momento da diligencia não logrei 

êxito em encontra-los, e em contato com o Sr. Fabricio, morador há três 

anos, disse que provavelmente seria o morador anterior, não sabendo 

precisar dados e nem endereço. ((MAURO ROBERTO XAVIER DE LIMA 

MAT.: 7128)). RONDONÓPOLIS/MT, 11 de maio de 2018. MAURO 

ROBERTO XAVIER DE LIMA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001633-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ZANDONADI QUIROGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que percorri o Distrito Industrial, 

porém não encontrei a empresa Nidera Sementes. Indaguei no Posto Aldo, 

sendo informado que não há tal empresa na região. Assim, não foi 

possível intimar Nidera Sementes Ltda. RONDONÓPOLIS/MT, 4 de junho de 

2018. RONAN MEDEIROS MARTINS Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001658-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY SCHETTERT (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 não foi possível citar 

Wolney Schettert pois não o encontrei no endereço indicado, diligenciando 

inúmeras vezes RONDONÓPOLIS/MT, 29 de agosto de 2018. HELSON DE 

SIQUEIRA CORREA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004875-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELANA FRANCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico, que não foi possível proceder 

com a citação de ELANA FRANCO, sendo que das diligências procedidas 

não encontrava-se, a residência fechada e informações dos vizinhos não 

havia ninguém em casa teriam saídos, não tinham certa mais achariam o 

nome citanda seria que consta no mandado, já que chamada por apelido. 

RONDONÓPOLIS/MT, 10 de junho de 2018. JOSEVAL COSTA SILVA 

LANDIM DUETI 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
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005740-37.2017.8.11.0003

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:

BRAGA & 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, em cumprimento ao r/ 

mandado, em diligência ao endereço mencionado (Av. Bandeirantes - 

setor 3), não foi possível citar Afonso Batista de Lima, devido não o ter 

encontrado por ocasião da realização da diligência, onde encontrei o 

imóvel fechado e aparentemente sem morador em seu interior, sendo que 

em contato com o proprietário de uma oficina mecânica situada ao lado, 

informou que morador do imóvel estaria ausente há alguns dias e ao ser 

indagado não soube informar quando ali poderia ser encontrado. 

RONDONÓPOLIS/MT, 19 de junho de 2018. JOAO BATISTA REIS DOS 

SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS 

E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002700-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALMEIDA OLIVEIRA (RÉU)

JIUSO AMARAL OLIVEIRA (RÉU)

 

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 ao 

endereço mencionado no mandado, entretanto, não encontrei o requerido. 

Certifico que no endereço reside o Sr. Altair há dois anos, que afirmou 

desconhecer o requerido. RONDONÓPOLIS/MT, 7 de junho 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001864-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA GUIMARAES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, em cumprimento 

ao r. Mandado, não foi possível citar Juliana Pereira Guimarães, já que no 

endereço indicado encontrei uma senhora que disse se chamar Eliana 

Cristina e que não sabe quem é Juliana, talvez sendo alguma antiga 

moradora do local, em 13/06/2018, às 16h, uma casa de cor branca, em 

frente à praça, contendo um carro classic na garagem, placa OZX 8500 

RONDONÓPOLIS/MT, 15 de junho de 2018. HENRIQUE PERES SOARES 

Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009784-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que em cumprimento ao 

Mandado compareci ao local indicado e aí sendo NÃO FOI POSSÍVEL 

CITAR RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ocorre que na 

sala 6 do Posto Masut estava alugado para um escritório de Advocacia e 

de acordo com os funcionários de acordo com as correspondências que 

ali chegam a empresa requerida seria provavelmente algum antigo inquilino 

do local e não souberam dizer de sua localização. Assim devolvo o 

presente para os devidos fins. RONDONÓPOLIS/MT, 23 de julho de 2018. 

STEVAN THIAGO DA SILVA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002403-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR GIRALDI FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, no dia 

19/06/2018, às 15h55min, compareci à Rua Rio Branco, nº 883, Centro, 

mas não foi possível CITAR IGOR GIRALDI FARIA, pois, segundo a 

secretária Iara Anjos, a parte ré não se encontrava na cidade. Através de 

contato telefônico a parte ré informou que se encontrava em Cuiabá/MT 

fazendo tratamento pós-operatório de “apendicite supurada com infecção 

e abscesso da parede”, sem data certa para ser encontrado no endereço 

supra. RONDONÓPOLIS/MT, 21 de junho de 2018. NEEMIAS GOMES 

MIRANDA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS 

E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002004-11.2017.8.11.0003

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:

JULIANA PATRICIA CAMARGO (EXECUTADO)

JULIANA PATRICIA CAMARGO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao r 

mandado, em diligência ao endereço que consta no mandado não pude 

proceder a Citação. Penhora, Avaliação e Intimação da empresa JULIANA 

PATRICIA CAMARGO - ME e nem de Juliana Patrícia Camargo, pois quando 

das diligências ao endereço não encontrei os intimandos, no local é um 

imóvel residencial e lá a sra. Claudia afirmou não conhecer nem a empresa 

e nem a intimanda. Pelo exposto devolvo o mandado e fico no aguardo de 

novas considerações. RONDONÓPOLIS/MT, 24 de julho de 2018. LAURO 

CRISTIANO CARVALHO Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003541-76.2016.8.11.0003
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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:

PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

AHMAD CHARANEK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que em cumprimento ao 

Mandado compareci ao local indicado e aí sendo NÃO FOI POSSÍVEL 

CITAR PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME e 

nem AHMAD CHARANEK ocorre que no local os atuais inquilinos não 

souberam dizer dos executados e indagando aos comerciantes vizinhos 

eles afirmaram que a empresa requerida fechou há mais de 5 anos e 

Ahmad era conhecido como "Turco" e pelo que sabiam este teria saído do 

Brasil juntamente com sua família. Assim devolvo o presente para os 

devidos fins. RONDONÓPOLIS/MT, 23 de julho de 2018. STEVAN THIAGO 

DA SILVA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS 

E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (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 me desloquei até o 

endereço informado constante no SETOR 02, (condomínio Village do 

Serrado) entretanto, não encontrei ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO. 

Certifico que a portaria informou que o requerido mudou-se do local há 07 

meses não sabendo indicar o novel endereço. Alexandre Eduardo Narloch 

de Souza Matrícula 9592 RONDONÓPOLIS/MT, 14 de julho 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001448-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ENRIQUE MENDES DOS SANTOS (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 efetuei diligências e 

compareci na Rua São José, nº 1459, Vila Itamaraty, contudo, lá estando 

no dia 20 de junho do corrente ano às 13:40 horas, NÃO foi possível 

efetuar a APREENSÃO da motocicleta descrita no Mandado, qual seja, uma 

Honda CG Titan EX Mix/flex, ano 2015, de cor branca, placa QBZ0683, 

uma vez que não obtive êxito em localizá-la para tanto no referido 

endereço, sendo que no imóvel não havia ninguém e aparentemente se 

encontra em reforma; que não consegui informações com a vizinhança 

acerca de o requerido residir ou não naquele endereço. 

RONDONÓPOLIS/MT, 21 de junho de 2018. NELSON NUNES RODRIGUES 

Oficial de Justiça - matr. 7380 SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003293-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIR BERTHOLDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que não foi possível 

PROCEDER AO DETERMINADO NO R. MANDADO, haja vista, mesmo após 

diligências no endereço indicado no r. mandado, não localizei o bem 

descrito. Portanto, devolvo o r. mandado, aguardo novas determinações. 

RONDONÓPOLIS/MT, 7 de agosto de 2018. JOACYR SILVA DA COSTA 

Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001443-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN RODRIGUES MOURA (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 dirigi-me até o 

endereço mencionado, onde lá estando não foi possível proceder com a 

Busca e Apreensão do bem descrito no presente mandado, haja visto de 

não haver encontrado o bem e nem mesmo o executado, Srº Cristian 

Rodrigues Moura, Diante exposto devolvo o presente no aguardo de 

novas determinações. RONDONÓPOLIS/MT, 3 de agosto de 2018. PAULO 

EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003822-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BATISTA DOS SANTOS (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 

respeitável mandado, inserido nos autos do processo 

1003822-95.2017.8.11.0003, em diversas datas e horários diferentes 

diligenciei-me à Avenida Goiânia e não logrei êxito em localizar o bem, não 

sendo possível também a citação da Sra. Letícia Batista dos Santos. 

Assim sendo, devolvo o mandado em Cartório no aguardo de novas 

determinações de Vossa Excelência. O referido é verdade e dou fé. 

RONDONÓPOLIS/MT, 6 de julho de 2018. NATASHA DE AMORIM KULIK 

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
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001258-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PRATES 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 retro diligenciei ao endereço indicado em data e horários 

diversos, todavia, não logrei êxito em localizar o bem a ser apreendido, 

restando, portanto impossibilitada a realização da busca e apreensão do 

bem objeto da missiva. É o que me cumpre certificar. Rondonópolis-MT, 17 

de outubro de 2017. Nelson Ricardo Kleim Oficial de Justiça Matrícula 

11071 RONDONÓPOLIS/MT, 6 de agosto de 2018. NELSON RICARDO 

KLEIM Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001859-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DONIZETE GARCIA (REQUERIDO)

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004499-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCILENE ROCHA DE REZENDE (RÉU)

EMILY'S BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

NILTON LOURENCO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que não foi possível CITAR 

NILTON LOURENÇO DA SILVA E DULCILENE ROCHA DE REZENDE, tendo 

em vista diligenciar ao endereço indicado, sendo atendido por Patrícia 

Vilela que afirmou ser funcionaria do estabelecimento, pelo alvará de 

funcionamento trata-se da empresa Emily Lawrence Rezende CNPJ 

29.982.344/0001-25, que inquirida sobre as pessoas procuradas afirmou 

acredita tratar-se dos antigos proprietários do estabelecimento que ali 

esteve estabelecido, porém nunca teve contato com os mesmos. Assim, 

devolvo o presente em cartório. RONDONÓPOLIS/MT, 25 de junho de 2018. 

SILVIO CESAR DA SILVA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005155-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT OAB - MS21917-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIZ BERTOL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em 20/7/2018, às 11h/MT, 

compareci à Rua Pitangueiras, 61, Bairro Coophalis, e não foi possível citar 

Ivan Luiz Bertol, face não encontra-lo, tendo em vista informação atual 

moradora senhora Claudelice, a qual declarou desconhecer executado e 

seu paradeiro. O referido é verdade e dou fé. José R. Mendonça – Mat. 

1508 - TJMT RONDONÓPOLIS/MT, 27 de julho de 2018. JOSE ROBERTO 

MENDONCA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001977-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREEN JET TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO PARENTE SETTANNI OAB - SP172308 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO PARENTE SETTANNI OAB - SP279084 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONEI GARCIA (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 dirigi-me nesta cidade e aí sendo, não foi possível CITAR José 

Ronei Garcia, tendo em vista diligenciar ao logradouro e não localizar o 

devedor, sendo que no numero 3338 a residência encontra-se fechada, 

através de informações constatei que o requerido reside em outro numero, 

ou seja, 3361 e que no numero 3338 é endereço se seu filho, no entanto, 

no endereço fui atendido por Olinda Fatima Rocha esposa do requerido 

que afirmou estar este viajando para Guiratinga-MT. Assim, devolvo o 

presente em cartório. Observação: Posteriormente a diligência constatei, 

salvo engano, não ter sido disponibilizada a inicial o que se faz necessário 

para renovação da diligência. RONDONÓPOLIS/MT, 9 de julho de 2018. 

SILVIO CESAR DA SILVA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002398-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RABOBANK CURACAO N.V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, MANIFESTAR NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006017-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCOASE PONTI SELETTI ORSI (EXECUTADO)

FERNANDO JOSE ORSI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000424-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DIVINO DE LIMA (REQUERIDO)

Maria Moreira de Lima (REQUERIDO)

Geraldo Coelho de Lima (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001712-26.2017.8.11.0003

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:

MARIA AUGUSTA VALPATO GASPARELO (RÉU)

NELSON GASPARELO (RÉU)

GENOVEFA IVONE VOLPATO GASPAR (RÉU)

JOAO NETO GASPARELLO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004502-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLAN IMPERMEABILIZACAO LTDA (RÉU)

MARCOS ANTONIO MENOTTI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004512-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. M. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005819-50.2016.8.11.0003

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:

EVANIR DE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

JEFERSON MARQUES (EXECUTADO)

SILMARA LAURA LEMES (EXECUTADO)

AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000028-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL MACHADO SOJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006500-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA TEREZINHA FACHIM (RÉU)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

JORGE CORREIA FARIAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003646-19.2017.8.11.0003

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:

ANDERSON VIEIRA SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005141-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS MODONO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003790-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TSA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004142-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZANDONADE (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO ZANDONADE (EXECUTADO)

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ mandado, após diligências nesta 

cidade, e por último, até a Rua Augusto de Moraes, Santa Cruz, procedi 

com a citação de João Bosco Zandonade, por todo o conteúdo do 

presente mandado, tendo ciente ficado, recebendo a contrafé que lhe 

ofereci, exarando o ciente no mandado, como se vê. Para dar 

cumprimento ao mandado, uma vez ter obtido informação de que o 

Devedor não reside no endereço, foi necessário a realização de diligência 

complementar, todas acompanhadas com o representante da Autora, 

tendo realizado deslocamento na zona rural desta Comarca, tendo 

percorrido 645 km e, por último por três vezes ao Bairro Santa Cruz, tendo 

os atos praticados de acordo com a Portaria 102/2014/Diretor do Fórum, 

com diligência no valor de R$1995,00 requerendo desde já que seja a 

parte autora intimada a efetuar o depósito da diligência complementar em 

guia própria. /MT, 14 de setembro de 2018. JOAO BATISTA REIS DOS 

SANTOS Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006168-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. L. -. M. (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para no prazo legal se manifeste sobre 

parte da certidão do sr. Oficial de Justiça:...Na tentativa de dar total 

cumprimento do mandado, com apreensão, avaliação e com a citação da 

Devedora, tendo em vista que a proprietária do veículo não estar sediada 

nesta cidade e o veículo apenas circular na região, e por se tratar de 

veículo para transportes de carga, estando em constante deslocamento, 

foi necessária a realização de diligência complementar, todas 

acompanhadas com o representante da Autora, ora depositário, com 

deslocamentos até BR 163/364, a pátio de Postos de Combustíveis e de 

diversas empresas, tendo percorrido470 km, ao Distrito Industrial, tendo os 

atos praticados de acordo com a Portaria 102/2014/Diretor do Fórum, com 

diligência no valor de R$1471,00 requerendo desde já que seja a parte 

autora intimada a efetuar o depósito da diligência complementar em guia 

própria.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009587-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005569-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008241-61.2017.8.11.0003

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:

JADSON DAMACENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JADSON DAMACENO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004912-75.2016.8.11.0003

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:

DALMIR BERTHOLDO (EXECUTADO)

DALMIR BERTHOLDO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008861-73.2017.8.11.0003

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:

NASA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001372-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LOPES DO AMARAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000681-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA MARCIA DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-28.2016.8.11.0003

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:

ALMEIDA DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

DEBORA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA CONTERATTO (EXECUTADO)

PAULO GIOVANI OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003481-69.2017.8.11.0003

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:

ALMIRO DA SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001606-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da devolução da correspondencia, sem o cumprimento 

de sua finalidade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010072-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI DA LUZ (AUTOR(A))

CLARICE DE JESUS ARAUJO (AUTOR(A))

SHIRLEY VIEIRA BRANDAO (AUTOR(A))

E. S. V. B. (AUTOR(A))

DAVID MACHADO DE MIRANDA (AUTOR(A))

ADALBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA VALDECY CHAVES PORTELLA (AUTOR(A))

ANISIO ALVES GUIMARAES (AUTOR(A))

ROSENITA BATISTA PANIAGO DE MIRANDA (AUTOR(A))

MARCIO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

SIMONE PATRICIA DA SILVA VIEIRA (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010072-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA VALDECY CHAVES PORTELLA, DAVID MACHADO DE 

MIRANDA, ADALBERTO PEREIRA DA SILVA, MARCIO ANTONIO DA 

SILVA, SIMONE PATRICIA DA SILVA VIEIRA, SHIRLEY VIEIRA BRANDAO, 

EVA SHEILY VIEIRA BRANDAO, CLARICE DE JESUS ARAUJO, LORECI DA 

LUZ, ANISIO ALVES GUIMARAES, ROSENITA BATISTA PANIAGO DE 

MIRANDA RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

27 de novembro de 2018, às 10:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003950-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BARBOSA BORGES (EXECUTADO)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003002-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DO CARMO CESAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar de parte da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de 

Justiça...Feita a busca e apreensão, não foi possível proceder com 

citação do requerido em razão do bem estar em posse de terceiro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002930-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA LIBRELATO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR MINOTTO OAB - SC20989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007668-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BONAMPAK PARTICIPACOES SOCIETARIAS E REPRESENTACOES LTDA - 

ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR OAB - SP170162 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SILVA MARTINS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002600-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO NUNES SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002947-62.2016.8.11.0003

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:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar das Certidões/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de suas finalidades.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005932-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI ALMEIDA CARNAIBA 10987908120 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008880-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA KERLY OLIVEIRA NORONHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES OAB - MT7135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008880-45.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LAURA KERLY OLIVEIRA NORONHA EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos e Examinados. A presente ação foi 

distribuída por dependência de ação em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível 

desta Comarca. Desse modo, proceda-se a redistribuição ao Juízo 

competente, com as cautelas de praxe. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010191-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO MERLIN DA SILVA (REQUERIDO)

SELMA DOS SANTOS MARQUES (REQUERIDO)

J.R. MERLIN DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010191-71.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: J.R. MERLIN DA 

SILVA - ME, JOSE ROBERTO MERLIN DA SILVA, SELMA DOS SANTOS 

MARQUES Vistos e examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, 

devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009711-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILSON ROQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVALDO SOARES DE LIMA OAB - PB10190 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BUCATER (RÉU)

S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

MARIO JORGE BUCATER (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009711-93.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSEILSON ROQUE DA SILVA RÉU: S J P TUR TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA - ME, MARIO JORGE BUCATER, SANDRA REGINA 

BUCATER Vistos e examinados. Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98 do Código de Processo 

Civil. A petição inicial atende os requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, motivo 

pelo qual a recebo. Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem 

como pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) 

dias, consoante disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. 

Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 313 de 451



poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009902-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUFORME INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009902-41.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDUFORME INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA 

RÉU: PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Vistos e examinados. I – 

Das custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da inicial Com a 

juntada do comprovante, expeça-se mandado de pagamento do débito, 

bem como pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 

(quinze) dias, consoante disposição do art. 701, do Código de Processo 

Civil. Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005106-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005106-41.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE 

EMPRESARIA LIMITADA RÉU: TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE 

LTDA Vistos e examinados. Intime-se o responsável pela juntada do termo 

de acordo aos autos, para que preste esclarecimentos no prazo de 05 

dias, uma vez que a petição refere-se a outro feito, em trâmite na Segunda 

Vara Cível. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010217-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA MARIA DOS SANTOS CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010217-69.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO GOMES DA SILVA RÉU: JUCELIA MARIA DOS SANTOS 

CARDOSO Vistos e examinados. Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98 do Código de Processo 

Civil. A petição inicial atende os requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, motivo 

pelo qual a recebo. Expeça-se mandado de pagamento do débito, bem 

como pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, consignando prazo de 15 (quinze) 

dias, consoante disposição do art. 701, do Código de Processo Civil. 

Assinale-se que a parte ré ficará isenta do pagamento de custas 

processuais se o mandado for cumprido no prazo estipulado (artigo 701, 

§1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010389-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALO PEREIRA DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010389-11.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: DORVALO PEREIRA 

DE FARIAS Vistos e examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, 

devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010196-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. MORAES FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010196-93.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: L. MORAES 

FERREIRA - ME Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte 

autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de 

tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 09:00 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 
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da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005044-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACE KELLI CORREA BRAZ (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005460-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA PIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ OAB - MT23157/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005460-32.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIA HELENA PIRES DOS SANTOS RÉU: NILO VIEIRA DOS 

SANTOS Vistos e examinados. Vê-se dos autos que, ao contestar a ação, 

o requerido apresentou reconvenção, onde formulou pedido de Justiça 

Gratuita. Nos termos do artigo 99 do CPC, " 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"; e, segundo o § 2o 

"O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade", sendo certo que o § 3o reza que "Presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." 

Nesse contexto, não havendo nos autos elementos que evidenciem que o 

requerido/reconvinte não preencha os pressupostos legais para a 

concessão da gratuita, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária ao 

mesmo. No mais, intime-se o autor/reconvindo para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação e conteste a reconvenção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005851-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DO N. ROSA EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006493-57.2018.8.11.0003

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:

SONIA MARIA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006493-57.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SONIA MARIA DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos e 

examinados. Defiro o prazo suplementar de 30 (trinta) dias para que a 

autora possa adotar as diligências pertinentes ao prosseguimento da lide. 

Decorrido o prazo sem que haja manifestação, tornem-me conclusos para 

extinção, independente de nova intimação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004035-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LONDRES AUTO POSTO LTDA - ME (EXECUTADO)

ROMILDA MARTINS FERREIRA (EXECUTADO)

DELTA CONTABILIDADE RONDONOPOLIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

SHEILA DE SOUZA MATOS (EXECUTADO)

CLARINDO DUARTE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002091-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE OSFIVIANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002091-64.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ALEXANDRE OSFIVIANA DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Defiro o pedido de levantamento dos valores já depositados, 

por serem incontroversos. Expeça-se o competente alvará. Na sequência, 

intime-se a executada para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se acerca 

da alegação de existência de saldo remanescente. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RIBEIRO MAGALHAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000650-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO APARECIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005068-29.2017.8.11.0003

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:

ROSENILDA MARIA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000516-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010505-17.2018.8.11.0003

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:

ROLAND TRENTINI (REQUERIDO)

MARLENE DA SILVA TRENTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010505-17.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A 

REQUERIDO: ROLAND TRENTINI, MARLENE DA SILVA TRENTINI Vistos e 

examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se a 

comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003443-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INGLITH KEDERLLY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.A.A.DA SILVA GUIMARAES COMUNIDADE TERAPEUTICA EU ACREDITO 

- ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003443-23.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: INGLITH KEDERLLY DE OLIVEIRA REQUERIDO: R.A.A.DA 

SILVA GUIMARAES COMUNIDADE TERAPEUTICA EU ACREDITO - ME 

Vistos e examinados. Defiro o pedido retro, proceda-se com a consulta via 

sistema INFOJUD, com os resultados, manifeste-se a parte autora, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. CPF/CNPJ: 23.519.940/0001-97 Nome do contribuinte: R.A.A.DA 

SILVA GUIMARAES COMUNIDADE TERAPEUTICA EU ACREDITO Tipo 

logradouro RUA Endereço: OLIMPIA CARDOSO PINTO Número: 2 

Complemento: Bairro: RIO ACIMA Município: VARGEM UF: SP CEP: 

12935-000 Telefone: Fax:

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004687-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005097-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005097-16.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: JOSE 

CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA Vistos e examinados. Intime-se a parte 

contrária para se manifestar a teor da impugnação a avaliação do oficial 

de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010264-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAITON MARCOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010264-43.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GLAITON MARCOS RAMOS REQUERIDO: UNIAO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão 
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presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 09:30 horas. Assento 

que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, 

no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o 

§3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. III – Da tutela de urgência No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

EXCLUIR o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

referente ao débito ora discutido. Oficie-se aos cadastros de proteção ao 

crédito para que proceda a exclusão do apontamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005807-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR LIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

V. L. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAQUIM APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ERICA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004457-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITRO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MISCHI CASTIGLIONI OAB - SP274854 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AUTO CENTER COMER E IND DE ARTIGOS DE VIDROS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004457-13.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VITRO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 

EXECUTADO: MASTER AUTO CENTER COMER E IND DE ARTIGOS DE 

VIDROS LTDA - EPP Vistos e examinados. Cuida-se de pedido formulado 

pela parte exequente para que seja deferido o arresto dos ativos 

financeiros junto às contas bancárias, bem como de veículos da parte 

devedora e sócios, em razão da sua não localização para citação (fls. 

62/63). Com efeito, o art. 830 do Código de Processo Civil autoriza o 

arresto de bens do devedor, sem a prévia citação, nos casos em que o 

oficial de justiça não encontrar o executado. Contudo, a medida somente 

se mostra viável quando demonstrado, minimamente, a impossibilidade de 

se encontrar a parte devedora. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ARRESTO PRÉVIO. 

Conquanto possível, o procedimento de bloqueio via Bacen-Jud para fins 

de efetivação do arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil 

pressupõe o esgotamento das diligências disponíveis ao exequente para 

fins de localização do executado. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069769057, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 01/09/2016)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - 

BACEN-JUD - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - 

INOCORRÊNCIA. Somente admite-se o prévio arresto online de numerários 

da conta bancária do executado, com fulcro no artigo 830, do CPC (artigo 

653, do CPC/73), quando demonstrado que o exequente diligenciou para 

localizar o executado. V.V.: Na conformidade do disposto no artigo 830 do 

atual Código de Processo Civil, o arresto, nos autos da execução por 

quantia certa, deve ser efetivado quando o devedor não é encontrado 

para ser citado. 2. Em execução por quantia certa, não sendo encontrado 

o devedor, permite-se a efetivação do arresto através de expedição de 

ofício à autoridade supervisora do sistema financeiro, na forma autorizada 

pelo artigo 854 do Código de Processo Civil. (TJ-MG-AI: 

10000170087787001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de 

Julgamento: 20/06/2017, Câmaras Cíveis/15ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 28/06/2017)”. Logo, ausente prova de que a parte credora 

tenha realizado todas as providências que estavam ao seu alcance para 

localização da devedora, bem como ausente qualquer indício de ocultação 
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por parte do executado, há de ser considerado precoce o pedido de 

arresto prévio, conforme entendimento jurisprudencial majoritário. Por 

outro lado, visando dar maior efetividade à prestação jurisdicional, defiro a 

busca de endereço da parte executada através dos sistemas INFOJUD, 

RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. Intime-se a parte 

executada para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003666-44.2016.8.11.0003

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:

SINESIO BARBOSA LIMA - ME (EXECUTADO)

SINESIO BARBOSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003666-44.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: SINESIO BARBOSA 

LIMA - ME, SINESIO BARBOSA LIMA Vistos e Examinados. Tendo em vista 

a informação de que a parte não cumpriu o acordo entabulado entre as 

partes, intime-se a parte executada para que se manifeste, no prazo legal. 

Intime-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002036-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA KEILA MOREIRA DI DOMENICO (AUTOR(A))

E. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENI MARIA DI DOMÊNICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO OAB - MT20067/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002036-50.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EMANUELI MOREIRA FACHINETTO, KATIUSCIA KEILA 

MOREIRA DI DOMENICO RÉU: GENI MARIA DI DOMÊNICO Vistos e 

examinados. Tendo em vista que na data designada para a realização da 

audiência, este magistrado estava em período de licença médica, hei por 

bem redesignar o ato para o dia 04/04/19 às 14:00h. Intime-se a todos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002337-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA WOBETO OAB - GO33061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BRAZIL COUNTRY BOOTS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000924-12.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO 

LTDA - ME RÉU: BRAZIL COUNTRY BOOTS EIRELI - ME, BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos e examinados. Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 14de Dezembro de 2018, às 09:00 horas. 

Observe-se o novo endereço da parte ré, indicado pela autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003056-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARONITA FRANCISCA DA SILVA (RÉU)

MARCOS VINICIUS DE FREITAS BRAUNA (RÉU)

VIDRACARIA CASTALDELLI LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN RODRIGUES ROMERA ASSUNCAO OAB - SP198650 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008077-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL ANDRE TODESCATO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BRAZIL COUNTRY BOOTS EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000924-12.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): G. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO 

LTDA - ME RÉU: BRAZIL COUNTRY BOOTS EIRELI - ME, BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos e examinados. Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 14de Dezembro de 2018, às 09:00 horas. 

Observe-se o novo endereço da parte ré, indicado pela autora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 
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de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006644-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B 

(ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006644-23.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): HELEN MARCIA CARDOSO DE SOUSA FIEDLER RÉU: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos e 

examinados. I – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 14 de 

janeiro de 2019, às 08:00 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MIGUEL POFFO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIOMAR TORRES LOPES (RÉU)

RTL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AXA SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000950-73.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: AXA SEGUROS S.A. EXECUTADO: RDM TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA - ME Vistos e Examinados. Sobre o pedido de 

desistência da ação (ID 13866582), diga a parte contrária, no prazo de 

10(dez) dias. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002068-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON RODRIGUES GALBE (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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002068-21.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAIKON RODRIGUES GALBE RÉU: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Vistos e examinados. Intimada para se manifestar acerca da 

contestação apresentada, a parte autora quedou-se inerte. Deste modo, e 

considerando que há alegação de litispendência na contestação ofertada, 

determino a intimação da autora para que, no prazo legal, manifeste-se 

acerca de tal alegação, sob pena de extinção desta demanda. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010813-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Roberto Pereira da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010813-53.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE REQUERIDO: ROBERTO 

PEREIRA DA SILVA Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de matéria afeta a Vara de Fazenda Pública 

(Execução Fiscal). Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))
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MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA OAB - RJ92518 

(ADVOGADO(A))

ANA LUISA BARBOSA BARRETO OAB - SP315180 (ADVOGADO(A))

GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA OAB - RJ132374 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001683-73.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME RÉU: BANCO PAN S.A., 

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. Com fulcro no 

disposto no artigo 98 do CPC e 7º da CNGC, DEFIRO O PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEIS VEZES, tal como 

requerido pelo autor na sua petição inicial. Acerca da possibilidade do 

deferimento do dito parcelamento, segue a jurisprudência: "E M E N T 

AAGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – 

INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – 

POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita apenas aquele que comprova não ter 

condições de custear as despesas processuais e os honorários 

advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Contudo, é admitido o 

parcelamento das custas se o julgador entender necessário (art. 98, § 6º, 

do CPC e art. 468, §§6º e 7º, da CNGC)." (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 28/06/2018). Intime-se para o início do pagamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001858-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO(A))

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN OAB - MT15110 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001858-67.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUANA VIEIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TRANSOVEL 

TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA Vistos e examinados. Recebo 

os Embargos de Declaração e DOU PROVIMENTO aos mesmos. Nos 

termos do artigo 125 do CPC, admito a denunciação à lide feita pelo 

requerido, na contestação. A citação do denunciado deverá ser realizada 

na forma e nos prazos previstos no artigo 131 (art. 126). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009897-53.2017.8.11.0003

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:

ISABEL CRISTINA BRITO (EXECUTADO)

I C BRITO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006350-05.2017.8.11.0003

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:

JOANINHA DE ABREU SANTOS - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO AUGUSTO LOURENCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010398-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBILEY BRAGA PIMENTEL (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010398-70.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): GENERALI BRASIL SEGUROS S A RÉU: RUBILEY BRAGA 

PIMENTEL Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 14 de 

janeiro de 2019, às 09:00 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o § 3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010152-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010152-74.2018.8.11.0003. 
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EXEQUENTE: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EXECUTADO: 

RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME Vistos e 

examinados. A petição inicial preenche os requisitos do art. 798, do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da 

execução a serem pagos pela parte executada, consoante disposição do 

art. 827, do Código de Processo Civil. Conste no mandado que em caso de 

integral pagamento, no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada 

para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O 

mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a 

ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o 

oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo 

requerimento da parte exequente, defiro, a inscrição do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC), bem 

como expedição de certidão de que a presente execução foi admitida pelo 

juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008506-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ESPORTE CLUBE DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A S DE BAIRROS - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias se manifestar da Certidão/Diligência do Sr. Oficial de Justiça, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003483-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON GLUCK ALBERTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA SEM O CUMPRIMENTO 

DE SUA FINALIDADE.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 796243 Nr: 12869-81.2015.811.0003

 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: JOZIVANE FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVOCACIA BELLINATI PEREZ, BANCO 

PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:MT/10170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. DANILO BESSA SANTOS, OAB/MT 21460/O, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 05/11/2018, 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425290 Nr: 7434-39.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVICOS 

SC LTDA ME, TERRANORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA, OAB/MT 

21748/O, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

autos que se encontram com carga desde o dia 06/11/2018, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, BANCO BRADESCO S.A, HAMILTON 

GLUECK ENGENHARIA LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, GUILHERME RICARDO DE OLIVEIRA 

RAMOS CLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, AURELIO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - OAB:7.103-B/MT, BRUNO KURZWEIL 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - OAB:11624-A/MT, 

DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24498/OAB 

PR, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 146.176, João de Souza Salles 

Junior - OAB:6716/MT, JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, RICARDO 

ALVES PEREIRA - OAB:OAB/SP 180.821, ROGÉRIO ANTONIO PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 95.144, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - 

OAB:3.154-A, VALDEIR DA SILVA NEVES - OAB:MS/ 11.371, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE DE 

ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (CONSIDERANDO QUE O SISTEMA APOLO NÃO COMPORTA O TEXTO 
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COMPLETO DA DECISÃO, LANÇO APENAS A PARTE DISPOSITIVA - 

ESTANDO A DECISÃO COM SEU INTEIRO TEOR JUNTADA AO PROCESSO 

FÍSICO) (...) DETERMINO O ADIAMENTO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE 

CREDORES CONVOCADA PARA OS DIAS 12 e 22/11/2018. Intimem-se os 

recuperandos para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promovam as 

alterações necessárias no plano de recuperação judicial apresentado, sob 

pena de decretação da falência. Apresentado o plano de recuperação 

judicial alterado, providencie-se a imediata publicação do mesmo em edital, 

a fim de que seja dada ampla ciência do mesmo aos credores e terceiros 

eventualmente afetados, fazendo consignar que o prazo para 

manifestações é de 30 (trinta) dias. Publicado o edital, intime-se o 

administrador judicial para que, no prazo de 10 dias, indique novas datas 

para a realização do conclave (respeitando o prazo de 30 dias concedido 

aos credores para refletir sobre a nova proposta e, querendo, 

apresentarem suas manifestações). Oficie-se ao EXCELENTÍSSIMO 

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, D. Relator da RECLAMAÇÃO Nº 

36281/MT, 2018/0191722-7, do AGRAVO INTERNO Nº 157239/MT 

(NÚMERO NA ORIGEM 143992320158110003/10208925020138260100) e 

dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1257239/MT, 2018/0058541-0, 

comunicando o teor da presente decisão. Intimem-se a todos desta 

decisão. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003463-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE MARIA LOPES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003463-48.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCILEIDE MARIA LOPES NOGUEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Analisando os autos, verifica-se que se trata de feito cujo 

deslinde depende do julgamento em 2ª Instância do processo em apenso, 

uma vez que a legitimidade da fatura, ora discutida, é matéria de recurso 

naqueles autos. Consigna-se que a licitude ou não da inserção do nome 

da parte autora no cadastro de inadimplentes está diretamente ligada à 

declaração de legitimidade da cobrança do débito litigioso. Desse modo, 

determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado do processo nº 

1004903-16.2016. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010272-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO ZACARIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010272-20.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VENANCIO ZACARIAS DA SILVA RÉU: BANCO GERADOR S.A 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 14 de janeiro de 2019 às 14:30 horas. Assento que 

a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. III – Da tutela Em se tratando de pedido de 

antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que 

não há verossimilhança nas alegações da parte autora, de forma que é 

indiscutível que seja iniciado o devido processo legal, com a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. 

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações da parte autora, o 

indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSÓRCIOS. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO 

DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO. Estando ausentes os requisitos necessários para a 

concessão da tutela provisória, inviável seu deferimento à luz do art. 300, 

caput, c/c art. 932, IV, a e b , ambos do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076693670, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado 

em 28/06/2018). (TJ-RS - AI: 70076693670 RS, Relator: Roberto Sbravati, 

Data de Julgamento: 28/06/2018, Décima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018) Ação de obrigação de 

fazer - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada - 

Insurgência do requerente - Não acolhimento - Necessidade de 

apresentação do contraditório - Ausentes os requisitos exigidos no Artigo 

300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida de urgência 

- Decisão mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 

20526197720178260000 SP 2052619-77.2017.8.26.0000, Relator: Marcia 

Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 25/04/2017, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 27/04/2017) Ante o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser 

revista em qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
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Processo Número: 1010369-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDERSON DIAS GENTIL (REQUERENTE)

MANOEL RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

JONAS GENTIL (REQUERENTE)

MIKE KENNEDY RIBEIRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010369-20.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JONAS 

GENTIL, ANDERSON DIAS GENTIL, MANOEL RIBEIRO DIAS, TATIELLY DA 

SILVA OLIVEIRA, MIKE KENNEDY RIBEIRO DA CUNHA Advogado do(a) 

REQUERENTE: SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - MT0007129A-B 

Advogado do(a) REQUERENTE: SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - 

MT0007129A-B Advogado do(a) REQUERENTE: SEBASTIAO PAULA DO 

CANTO JUNIOR - MT0007129A-B Advogado do(a) REQUERENTE: 

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - MT0007129A-B Advogado do(a) 

REQUERENTE: SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - MT0007129A-B 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

CARLOS NATANIEL WANZELER DESPACHO Vistos e examinados. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente. 

Cuida-se de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta em face 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora 

requer a liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que 

representa a Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e 

alcançando todos os consumidores brasileiros que se sentem 

prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os consumidores 

possam recuperar os valores que aplicaram no negócio (valor investido, 

com o abatimento de qualquer valor percebido a título de lucro), é 

necessário que cada um promova a liquidação da sentença proferida, 

comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente liquidação 

de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença condenar ao 

pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a 

requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo procedimento comum, 

quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”. Assim, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da sentença 

atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Por fim, 

assento que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus 

advogados, conforme o art. 509 e 511 do CPC/2015, para manifestarem 

sobre o requerimento de liquidação de sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011349-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RECKZIEGEL OAB - SC24084 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011349-64.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA RÉU: ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se 

que se trata de feito endereçado à Vara de Fazenda Pública. Dessa 

forma, declino da competência de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para uma das Varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010055-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURESTO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010055-74.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GISLAINE SILVA DA CRUZ REQUERIDO: AURESTO RIBEIRO 

DOS SANTOS Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que 

se trata de matéria afeta a família e sucessões. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009818-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON KOITI SAKAISAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009818-40.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GERSON KOITI SAKAISAWA Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que se trata de matéria afeta a família e 

sucessões. Dessa forma, declino da competência de processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

uma das Varas de Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010502-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIELY APARECIDA RICKLI (LITISCONSORTE)

EDUARDO RICKLI (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010502-62.2018.8.11.0003. 
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LITISCONSORTE: ADAMA BRASIL S/A LITISCONSORTE: EDUARDO RICKLI, 

JOCIELY APARECIDA RICKLI Vistos e examinados. Cuida-se de carta 

precatória expedida por este juízo e equivocadamente distribuída nesta 

Comarca. Dessa forma, por uma questão de celeridade e economia 

processual, proceda-se a sua redistribuição para a Comarca de Água 

Boa/MT com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008770-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

ADAO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008770-46.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADAO CANDIDO DA SILVA, ANA LUCIA DA SILVA 

TEIXEIRA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de ação de 

jurisdição voluntária. Dessa forma, declino da competência de processar e 

julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011542-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011542-79.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOANA DARC DA SILVA FERNANDES RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de ação na qual a parte 

autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma 

indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual 

não está obrigada. Requereu a concessão de tutela de urgência para que 

a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § §2º 

e 3º do CPC. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, uma vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 15 de Janeiro de 2018, às 08:00 horas. Assento que a 

audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008693-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL MARQUES SARAVY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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Vistos e examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, 

o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Assim, considerando que no caso 

dos autos não foi solicitada sequer a busca de endereço, ao menos por 

ora não há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou 

incerto, razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008694-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL MARQUES SARAVY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, 

o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Assim, considerando que no caso 

dos autos não foi solicitada sequer a busca de endereço, ao menos por 

ora não há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou 

incerto, razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003539-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OQ CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, 

o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Assim, considerando que no caso 

dos autos não foi solicitada sequer a busca de endereço, ao menos por 

ora não há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou 

incerto, razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010488-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIENE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES NAGAYAMA OAB - MT20973/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

QBEX COMPUTADORES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010488-15.2017.8.11.0003 REQUERENTE: SUZIENE 

RODRIGUES DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: REGINA 

RODRIGUES NAGAYAMA - MT20973/O REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, QBEX COMPUTADORES S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - 

PR0020062A DECISÃO Vistos e examinados. Face o teor da certidão que 

noticia que a requerida QBEX COMPUTADORES S/A foi citada e não 

apresentou tempestiva contestação, decreto a sua revelia. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às demais partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004414-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 325 de 451



MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004414-42.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RUTE VIEIRA DE SOUZA RÉU: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos e examinados. Analisando os 

autos, observa-se que o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT avocou o presente feito para sua competência, 

consoante decisão proferida no Id. 16161875. Dessa forma, proceda-se a 

sua redistribuição com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009347-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES GERIBELLO OAB - SP211763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANNA FERREIRA DE MORAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009347-24.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO RÉU: POLLYANNA 

FERREIRA DE MORAIS Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 15 de janeiro de 2019 às 08:30 horas. 

Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª 

Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção. II – Da liminar O art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 

8.245/91 dispõe que para a concessão de liminar de despejo por falta de 

pagamento de aluguéis e acessórios é estritamente necessário e 

indispensável que o locador comprove a existência de três requisitos: a) 

falta de pagamento; b) prestação de caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel e, c) ausência de qualquer garantia locatícia. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - DESOCUPAÇÃO LIMINAR - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI DE LOCAÇÕES - 

REQUISITOS PREENCHIDOS - DEFERIMENTO. A concessão do despejo 

liminar com fundamento no art. 59, § 1º, IX, c/c art. 62, II, ambos da Lei nº 

8.245/1.991, tem como requisitos: ação com fundamento na falta de 

pagamento de aluguel; contrato sem garantia prevista por não ter sido 

contratada; e prestação de caução correspondente a três meses de 

aluguel. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da 

medida liminar. (TJ-MG - AI: 10024133640227001 MG, Relator: Arnaldo 

Maciel, Data de Julgamento: 18/03/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014) No caso dos autos, observa-se 

que o contrato de locação entabulado entre as partes não estipulou 

garantia locatícia, bem como a parte requerida encontra-se inadimplente 

com pagamento dos aluguéis e acessórios, no valor de R$ 18.850,00 

(dezoito mil oitocentos e cinquenta reais). Ante o exposto, DEFIRO A 

LIMINAR DE DESPEJO, condicionada à prestação de caução, determinando 

a intimação da parte requerida para desocupar o imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se a parte autora para prestar caução, no prazo de 

05 (cinco) dias. Fica consignado que o locatário poderá evitar a rescisão 

da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) 

dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de 

cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores 

devidos, nos termos das disposições do art. 59, § 3º, da Lei nº 8.245/91. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008877-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA DA SILVA MERHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO 

BRASILEIRO PMDB DE RONDONOPOLIS - MT (RÉU)

CARLOS GOMES BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008877-90.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SAMIRA DA SILVA MERHI RÉU: DIRETORIO MUNICIPAL 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO PMDB DE 

RONDONOPOLIS - MT, CARLOS GOMES BEZERRA Vistos e examinados. 

Declaro-me suspeito para processar e julgar o presente feito, nos termos 

do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao 

substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008892-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008892-59.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PAULO SERGIO GOMES RÉU: JOSE ALVES DOS SANTOS 

Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar e julgar o 

presente feito, nos termos do art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009980-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUIS SCHMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009980-35.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: MARIO LUIS SCHMIDT 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na 

qual a parte autora pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação. 

Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e 

apreensão descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

devendo o oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e 

depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de 

quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão 

judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: PRYSCILLA 

MOREIRA JOAO TORRES 05/11/2018 - 12:48:08 Comprovante de Inclusão 

de Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA 

DO MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão 

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS QUARTA VARA CIVEL N° do Processo 

10099803520188110003 Total de veículos: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição ONT4017 GO FIAT/PALIO WK ADVEN 

FLEX MARIO LUIS SCHMIDT Transferência O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do 

Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de 

locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1011535-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BARBOSA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011535-87.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADAIR BARBOSA MORAIS REQUERIDO: ESCOLASTICO 

RODRIGUES NOVAES, MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que a ação foi endereçada 

ao Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para a 1ª Vara de Família e Sucessões. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008181-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIUZA MARA BORGES MASTELARO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ NETO OAB - SP257644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI (EMBARGADO)

DIOGO TADEU DAL AGNOL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO TADEU DAL AGNOL OAB - MT10843-B (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008181-54.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: DIUZA MARA BORGES MASTELARO EMBARGADO: 

DIOGO TADEU DAL AGNOL, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI Vistos e 

examinados. I – Da inicial Recebo os embargos à execução, porquanto 

tempestivos. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do 

Código de Processo Civil. II – Do efeito suspensivo No que concerne ao 

pedido de suspensão da execução, entendo que o pleito não merece 

acolhida, haja vista que o artigo 919 do Código de Processo Civil prevê 

que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. 

Ademais, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo § 1º do 

citado dispositivo legal, de forma o embargante não logrou êxito em 

demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade da 

execução lhe causar danos de difícil e incerta reparação e que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 

Neste ponto, necessário consignar que o valor do imóvel dado em garantia 

é bem inferior ao da execução, consoante se infere da matrícula juntada 

no Id. 15447966, bem como possui averbações referente a outras ações 

executórias. Devo consignar que o prosseguimento da execução é 

consequência natural do título executivo inadimplido e a propositura dos 

embargos, ainda que se discuta o quantum devido, por si só, não constitui 

fundamento relevante à suspensão da execução. A norma comentada 

estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela 

oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que 

ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr 

normalmente. De qualquer modo, não se verifica o perigo de manifesto 

dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, o 

pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser buscado a partir 

das consequências legais da execução. Fosse suficiente esse risco, toda 

e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é 

inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos 

expropriatórios e constritivos do patrimônio do executado. Nesse sentido: 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONCESSÃO - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 739-A - EXECUÇÃO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL - AUSÊNCIA 

DE DANO IMINENTE – RECURSO IMPROVIDO. Não há que se falar em 

manifesto prejuízo ou grave dano gerado pelo prosseguimento da 

execução, quando a ação segue seu curso normal, não havendo notícia 

nos autos de hasta pública”. (TJ/MT - AI, 39179/2013, DESA.MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 18/09/2013, Data da publicação no DJE 26/09/2013) "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO: O artigo 739-A 

do Código de Processo Civil, em seu §1º elenca as condições necessárias 

à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais 

sejam (a) requerimento expresso da parte, (b) relevância dos 

fundamentos dos embargos, (c) possibilidade de causar grave dano de 

difícil ou incerta reparação e (d) garantia do juízo. Somente atendidos 

todos os requisitos acima é que se torna viável ao julgador a concessão 

do efeito suspensivo, pelo que a ausência de um deles torna inviável a 

pretensão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de 

Instrumento Nº 70060011517, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 10/07/2014). 

Dessa forma, diante da falta de comprovação concomitante dos requisitos 

que justifiquem a concessão da suspensão, INDEFIRO O EFEITO 

SUSPENSIVO pleiteado. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1006073-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))
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MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006073-52.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS EMBARGADO: 

STEFANI BENJAMIN MAINARDI Vistos e examinados. Analisando os autos, 

observa-se que se trata de embargos de terceiro opostos em virtude de 

arresto prévio, na modalidade do art. 830 do Código de Processo Civil, 

deferido na Carta Precatória nº 1004468-66.2018 que tramita na 3ª Vara 

Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. Sobre o assunto, o art. 676 

do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 676. Os embargos serão 

distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e 

autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição 

realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, 

salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida 

a carta. Destarte, depreende-se do aludido artigo que no ordenamento 

jurídico pátrio, o juízo que determinou a prática de um ato executivo é o 

competente para conhecer e julgar os inconformismos dele decorrentes. 

Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. CARTA PRECATÓRIA. Com a vigência do novo Código de 

Processo Civil, a competência para o julgamento de embargos de terceiro 

é do juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem 

constrito ou se já devolvida a carta precatória. Como no caso em análise 

não houve indicação do bem a ser constrito por parte do Juízo deprecante 

e tampouco foi devolvida a Carta Precatória, a competência é do Juízo 

deprecado. Aplicação do parágrafo único do art. 676 do CPC e da Súmula 

419 do TST. (TRT-4 - CC: 00212058420175040121, Data de Julgamento: 

26/04/2018, 1ª Seção de Dissídios Individuais) CONLIFTO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE ORDENOU A CONSTRIÇÃO PARA 

PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 

676 DO CPC/15. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. . 

(Conflito de Competência Nº 70078861739, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 

Julgado em 17/09/2018). (TJ-RS - CC: 70078861739 RS, Relator: Otávio 

Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 17/09/2018, Décima 

Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/10/2018) Dessa forma, declino da competência para processar e julgar 

os presentes embargos, em favor do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca 

de Primavera do Leste/MT. Proceda-se a redistribuição com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012253-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALMEIDA AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA AIR LINES INC (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012253-84.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERNANDO ALMEIDA AZEVEDO RÉU: DELTA AIR LINES INC 

Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata 

processo endereçado ao Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis/MT. Dessa forma, declino da competência para processar e 

julgar o presente feito em face de um dos Juizados Especiais desta 

Comarca. Deixo de determinar a sua redistribuição, tendo em vista a 

incompatibilidade dos sistemas utilizados entre as Varas Cíveis (PJE) e 

Juizados Especiais (PROJUDI). Intime-se a parte autora para que promova 

as diligências necessárias para redistribuição do feito no Sistema 

PROJUDI. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003239-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANIA MOREIRA DO AMARAL SILVIO (AUTOR(A))

DELVAIR MOREIRA DO AMARAL (AUTOR(A))

RITA DE CASSIA MOREIRA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003239-13.2017.8.11.0003 AUTOR(A): RITA DE 

CASSIA MOREIRA DO AMARAL, DELVANIA MOREIRA DO AMARAL 

SILVIO, DELVAIR MOREIRA DO AMARAL Advogado do(a) AUTOR(A): 

DENISVALDO SILVA JARDIM - MT0008183S-O Advogado do(a) 

AUTOR(A): DENISVALDO SILVA JARDIM - MT0008183S-O Advogado 

do(a) AUTOR(A): DENISVALDO SILVA JARDIM - MT0008183S-O RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Advogado do(a) RÉU: FERNANDO CESAR ZANDONADI - MT0005736A 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 
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auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007628-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007628-07.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA MADALENA CARDOSO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a 

parte autora pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os 

devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, 

verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação. Isto 

posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo 

em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este 

venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, 

cabendo ao mesmo arcar com as eventuais despesas. Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD, que segue 

anexo. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. 

Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de mandados. 

Proceda-se a vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o 

laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive 

quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor. 

Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, 

efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem apreendido, a 

parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida 

(valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente 

para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários 

advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os 

benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor 

fornecer os meios de locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012291-96.2018.8.11.0003

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:

EDIWAGNER TADEU LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012291-96.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: EDIWAGNER TADEU 

LUZ Vistos e examinados. Cuida-se de pedido de busca e apreensão, 

realizado na forma do art. 12, § 3º, da Lei nº 911/1969, cujo bem se 

encontra localizado na Comarca de Alto Araguaia/MT, consoante se 

depreende da narrativa da inicial. Dessa forma, declino da competência de 

processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto 

Araguaia/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012313-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA CLEIDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012313-57.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MADALENA CLEIDE DA SILVA RÉU: NATURA COSMETICOS 

S/A Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II - Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

24 de Janeiro de 2019, às 08:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 
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ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

EXCLUIR o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

referente ao débito ora discutido. Oficie-se aos cadastros de proteção ao 

crédito para que proceda a exclusão do apontamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007065-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALYSTON PEREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DANIEL RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007065-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WALYSTON PEREIRA BATISTA RÉU: ANTONIO DANIEL 

RODRIGUES Vistos e Examinados. Trata-se de pedido de reconsideração. 

No caso sub judice, verifica-se que não houve mudança dos fatos, 

portanto, inexistem os requisitos necessários para a alteração da decisão. 

À propósito: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. 

TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIOR. 1. 

Revela-se intempestivo recurso interposto após decorrido o prazo legal, 

contado a partir da primeira decisão exarada. Conforme entendimento 

pacificado, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o 

prazo recursal. Considera-se pedido de reconsideração não apenas 

aquele assim nominado, como o pleito que apenas ratifica anterior 

postulação, já indeferida. 2. Caso, ademais, em que os agravantes não 

comprovam alteração na situação fática depois de indeferida a tutela 

antecipada, de modo a ensejar a reapreciação da matéria. E o 

indeferimento do pedido, na primeira oportunidade, já mereceu manejo de 

agravo de instrumento, com julgamento neste grau de jurisdição, 

mantendo-se a decisão então recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO A 

QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70065933863, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 06/08/2015) Diante do 

exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão 

atacada pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar impugnar, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012353-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012353-39.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANO PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos e Examinados. Considerando-se a existência de 

ente público no polo passivo da ação (Estado de Mato Grosso), 

proceda-se a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública 

desta Comarca, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intimem-se. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012376-82.2018.8.11.0003

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:

LAILA FLAVIAINE FONSECA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012376-82.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LAILA FLAVIAINE FONSECA LIMA Vistos e examinados. I – Das custas 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, conclusos. II – Da busca e apreensão Cuida-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a concessão 

liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos 

documentos carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve 

ser deferido, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida 

e a sua devida notificação. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o 

bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante 

legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá 

guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as 

eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 

911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, 

realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do 

sistema RENAJUD, conforme extrato em anexo. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se 

lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do 

Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de 

locomoção do oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010120-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES CHUMBO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010120-69.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRANSPORTES BOTUVERA LTDA REQUERIDO: 
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TRANSPORTES CHUMBO LTDA - ME Vistos e examinados. TRANSPORTES 

BOTUVERÁ LTDA ajuizou AÇÃO DE RESCIÃO CONTRATUAL COM 

CLAÚSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA (BUSCA E 

APREENSÃO) contra TRANSPORTES CHUMBOS LTDA ME, objetivando, 

liminarmente, a busca e apreensão do veículo (IVECO – modelo STRALIS), 

alegando a inadimplência contratual do requerido, no valor de 

R$464.133,91 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e três 

reais e noventa e um centavos), conforme documentos anexos. A inicial 

veio acompanhada do Contrato Social da Empresa, Contrato de Compra e 

Venda entabulado entre as partes com reserva de domínio, demonstrativo 

do débito e instrumento de protesto. Os autos eletrônicos vieram 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal, 

razão pela qual recebo a inicial. No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em espécie, verifica-se que a cláusulas 6ª, parágrafo 

único do contrato formalizado entre as partes, dá conta de que, por força 

deste instrumento, em caso de inadimplemento, o contrato ficaria 

rescindido, in verbis: “PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de não 

pagamento de 03(três) das parcelas descritas na Cláusula Segunda, 

parágrafo único, alínea “A”, o presente contrato poderá ser rescindido, 

restando autorizada a imediata busca e apreensão do bem/objeto do 

presente contrato, hipótese em que será o mesmo comercializado pelo 

valor médio de mercado na ocasião, quitando-se a dívida remanescente, 

custas e demais despesas com ações judiciais, ficando assegurada ainda 

à vendedora a propositura de ação para o recebimento de importâncias 

devidas caso o valor com a venda seja insuficiente para a quitação do 

presente contrato”. (sic) Desse modo, entendo que, a princípio, restou 

satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, 

já que, para todos os fins, deve prevalecer o que foi contratado. O perigo 

de dano também existe. Não se pode negar que, o demandado deixando 

de cumprir sua parte e não entregando o bem, violando cláusula que 

firmou, o veículo (IVECO – NPO 3346) será dia a dia depreciado, quer pelo 

tempo, quer pelos danos que poderão ser causados a este por terceiros. 

Assim, considerando o compromisso assumido com reserva de domínio, e, 

o inadimplemento pela parte demandada, conforme protesto id. 16085282, 

o deferimento da liminar postulada se impõe, haja vista a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, segue o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DO BEM 

– INADIMPLÊNCIA - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - TUTELA 

ANTECIPADA - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE - PRESENÇA 

DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES DA ANTECIPAÇÃO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Para a 

concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos 

insculpidos no art.300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Assim, considerando o compromisso assumido, de 

pagamento das parcelas e o inadimplemento pela demandada, o 

deferimento da liminar postulada se impõe, haja vista a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. (AI 75306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016) GRAVO – RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - PACTUAÇÃO DE 

CLÁUSULA DE BUSCA E APRRENSÃO - INADIMPLÊNCIA - RISCO DE 

PRECEBIMENTO DO BEM - POSSIBILIDADE DA APREENSÃO - AGRAVO 

PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.A inadimplência aliada à pactuação de 

cláusula que prevê a busca e apreensão em caso de inadimplemento, bem 

como ao risco de perecimento do bem, possibilitam o deferimento da 

medida vindicada, como corolário lógico da resolução contratual vindicada. 

(AI 174773/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 

31/05/2016) Portanto, existindo elementos de prova suficientes para 

evidenciar a probabilidade do direito aliado ao risco de o bem desaparecer 

ou não ser recuperado, a antecipação de tutela é medida que se impõe. 

Isto posto, CONCEDO A TUTELA pleiteada, determinando a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o bem onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos da parte requerente, ou de quem este 

venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial. 

Ressalto que a medida poderá ser revista em qualquer momento 

processual, caso aportem novas provas aos autos. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 24 de janeiro de 

2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARINA FLORES DOS SANTOS (AUTOR(A))

VINICIUS PROENCA FLORES DOS SANTOS (AUTOR(A))

L. P. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (RÉU)

ROBSON MAGALHAES SEVERINO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MELLARIO DO PRADO OAB - SP222327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos, com o qual concordou o Ministério Público. Determino 

que a cota-parte cabível à menor seja depositada em sua conta-poupança, 
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aberta em seu respectivo nome. Com fulcro no disposto no artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Custas processuais e honorários 

advocatícios como acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas 

as formalidades necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou 

restrições, providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

Edital: 20 Dias, PROCESSO n. 1002831-22.2017.8.11.0003, ESPÉCIE: 

Alimentos, Fixação - POLO ATIVO:: I. C. R. POLO PASSIVO: DANILO DE 

SENA FRANCISCATO - FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante resumo 

das alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, que poderá apresentar sua contestação, importando a sua 

ausência em confissão e revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora na inicial, bem como, sua intimação da decisão 

que fixou o alimentos em um terço do salário mínimo vigente, a ser pago 

até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação. RESUMO DA INICIAL. O 

autor é fruto de um relacionamento amoroso entre sua genitora e o 

requerido. O pai do autor contribui esporadicamente para o sustento do 

filho. pleiteia a fixação da prestação alimentícia em 1/3 (um terço) do 

salário mínimo. Despacho/Decisão: (...)1. Defiro o pleito de ID: 13531708, 

anverso e verso, devendo a parte requerida ser citada na forma editalícia, 

nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o 

prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em atenção ao 

disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como 

curador especial a UNIASSELVI, representada pelo Dr. José Sérgio 

Martins Ribeiro, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, 

devendo ser intimado para requerer o que de direito. Eu, GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES - Gestora de Secretaria, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008878-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. O. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1008878-75.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 24.01.2019, às 17h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Havendo prova pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da 

parte autora que instrui a inicial), defiro os alimentos provisórios 

requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), 

fixando-os, tendo em vista a comprovação dos rendimentos do requerido, 

bem como a não comprovação da real necessidade dos menores, em um 

salário mínimo e meio, correspondendo hoje a R$ 1.431,00 (um mil 

quatrocentos e trinta e um reais), a serem descontados diretamente em 

folha de pagamento do demandado e depositados em conta bancária de 

titularidade da autora, até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da 

notificação do empregador do requerido, nos termos do art. 5º, §7º, da 

referida lei, devendo ser imediatamente oficiado, sendo que o endereço da 

empresa foi declinado na qualificação do demandado. 7. Indefiro os 

pedidos de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Cartório 

de Registro de Imóveis, uma vez que incabíveis neste momento 

processual. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 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: 1004083-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE JESUS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY RITIELLY SOARES DE MATOS (RÉU)

 

Processo n.º 1004083-26.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

23.01.2019, às 17h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004961-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. H. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA KARUMI HOKASONO OAB - 042.826.671-17 (REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1004961-48.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

23.01.2019, às 16h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009268-45.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ECLESIASTES LAZARO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA CRUZ TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1009268-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, 

CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 24.01.2019, às 16h, 

para realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010265-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORAIR FERRON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAYNNE SILVA CHAVES (RÉU)

WALLYSSON SANTOS DA SILVA (RÉU)

 

Processo n.º 1010265-28.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 28.01.2019, às 14h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 875670 Nr: 8667-90.2017.811.0003

 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: RDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT, HERBERT ADRIANO BARBOZA - 

OAB:OAB/SP 310.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8667-90.2017.8.11.0003

Vistos etc.

1. Ante o pleito de fl. 113, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, 

após, venham-me os autos conclusos.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816146 Nr: 1605-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA AMAZONAS SILVA ANDRADE, JEFERSON 

FUDIZACHI RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO VICTOR FUDIZACHI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT, REGIANE CAROLINE ROESLER - OAB:23935/O, WISTON 

CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado Dr. ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE MATTOS para no prazo 

de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga, sob as penas do artigo 234 do Código de Processo Civil .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004169-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUSA CARDOSO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA CARDOSO DO PRADO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004169-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Eleusa Cardoso Do Prado, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA, devidamente 

atualizados e autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório 

(art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de algum 

herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se 

for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre 

as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação 

às primeiras declarações, e tendo havido concordância das Fazendas 

Públicas quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 

633, do CPC), lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), 

intimando-se a pessoa da inventariante para prestá-las. 7. Após, 

conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003318-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRA PINTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):
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WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003318-55.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o feito (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso II, do Código de Ritos, 

devendo incluir no polo ativo da demanda os demais herdeiros 

necessários ou carrear aos autos o termo de renúncia de seus direitos 

hereditários, por instrumento público ou termo judicial, conforme os moldes 

do art. 1.806, do Código Civil. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008132-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FUAD RIBEIRO CHARAFEDDINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUAD NAIM CHARAFEDDINE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELHEM NAIM CHARAFEDDINE OAB - 431.610.496-91 (CURADOR)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008132-47.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Da literalidade do 

art. 252, caput, do CPC, pode-se inferir que para que se proceda com a 

citação por hora certa mister se faz a suspeita de ocultação do requerido, 

senão vejamos: “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.” (grifo 

nosso) 2. Assim, analisando a certidão do oficial de justiça de ID: 

14044570, não se verifica, a priori, que houve suspeita de ocultação por 

parte do demandado, pelo que indefiro o pleito de ID: 14749511 de citação 

por hora certa. 3. Intime-se a parte demandante para que requeira o que 

de direito, no prazo legal. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010328-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES OAB - MT9416/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010328-87.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público, após, venham-me os autos conclusos. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005649-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005649-78.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de 

novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009836-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFRAIM JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERIANA DE JESUS (INVENTARIADO)

ROLDAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009836-95.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 15030300, pelo que determino a exclusão da inventariada Severiana de 

Jesus da presente ação de inventário. 2. No mais, cumpram-se os itens 4 

e seguintes da decisão de ID: 14234597. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de novembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001906-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(REQUERENTE)

IRACEMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ALAIDE SOFIA DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001906-26.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO aforada por IRACEMA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face 

de ALAÍDE SOFIA DE OLIVEIRA (qualificadas nos autos). 2. Foi realizado o 

estudo social (ID: 11291531) com a parte interditanda. 3. O representante 

do Ministério Público teceu seu derradeiro parecer no ID: 12506451, 

requerendo o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código Processual Civil. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade 

e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução, sendo cabível o julgamento antecipado do feito, 

tendo em vista que não há necessidade de produção de outras provas, ex 

vi do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” 6. 

Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerida deve 

realmente ser interditada, pois, conforme estudo social realizado pela 

equipe interdisciplinar forense, concluiu-se que é portadora de 

enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e 

administração dos bens, o que só corrobora as alegações e documentos 

contidos na peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas colhidas, 

verifica-se que é medida necessária a decretação da interdição ora 

pleiteada. 8. Contudo, não obstante a necessidade da parte curatelada no 

caso em apreço, insta salientar às partes que se trata de uma medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias 

do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a situação de 

interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver regressão/cura da 

enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, 

ainda, que a interdição ora decretada afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 11. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 
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proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar 

pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de 

abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) 

anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover 

as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por 

lei ou mandado.” (grifo nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo 

nosso) 12. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo 

procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de ALAÍDE SOFIA DE 

OLIVEIRA (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, IRACEMA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 15. Em atenção ao 

disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de novembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001337-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. S. (REQUERENTE)

C. M. R. S. (REQUERENTE)

R. R. S. (REQUERENTE)

R. R. S. (REQUERENTE)

E. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

KATIA LUZIA DE GODOI OAB - MT12393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. M. P. D. R. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA SE MANIFESTAREM 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA COM DILIGÊNCIA 

NEGATIVA ID 16435373.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007154-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. H. H. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003909-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILSON JOSE GALDINO OAB - MT11554/O (ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003909-51.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor da alegações tecidas 

na petição vertida no ID n. 13840981 e documentos a ela atrelados 

manifeste-se a embargada no prazo de 15 dias (art. 10, CPC). Sem 

prejuízo, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem efetivamente produzir, no prazo de 15 dias. Em caso de prova 

oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, fins de 

melhor adequação da pauta pelo juízo. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 05 de 

outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001006-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DELLY DE SOUSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE MARIA DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001006-09.2018.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, registro que quanto 

ao pleito de levantamento de valores correspondentes à apólice de seguro 

deixado pela falecida, não compete ao Juízo do inventário conhecê-lo, 

porquanto tais verbas não ostentam natureza sucessória, devendo os 

beneficiários buscar o recebimento pela via administrativa, perante o 

agente financeiro responsável ou, caso necessário, promover a demanda 

judicial cabível no Juízo cível competente. No que concerne as verbas 

trabalhistas, ressalto que o montante partilhável do inventário dependerá 

da natureza da verba, se decorrente de saldo do FGTS ou de fundos do 

PIS/PASEP, serão pagos aos dependentes habilitados na previdência, por 

outro lado, se originada de rescisão trabalhista (férias, 13º salário, horas 

extras, etc.), bem como eventuais diferenças salariais, integrarão o 

montante partilhável. Destarte, intime-se a inventariante para apresentar, 

no prazo de 15 (quinze) dias: a) instrumento de representação processual 

do herdeiro Marcos, devidamente assistido por quem de direito, 

acompanhado de cópia de seus documentos pessoais e certidão de 

nascimento; b) certidão de nascimento da inventariante e do sucessor 

Lucas, além de cópia do CPF e RG deste. Na oportunidade, deverá a 

inventariante esclarecer qual a natureza jurídica das verbas trabalhistas 

derradeiramente noticiadas, indicando, outrossim, a qualificação completa 

do cônjuge da ‘de cujus’, para fins de citação do mesmo. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 06 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001428-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. V. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MOTA ATAIDES OAB - 022.213.521-22 (REPRESENTANTE)

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. B. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001428-81.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ENNZO GABRIEL VILELA 

ATAIDES REPRESENTANTE: ANDREIA MOTA ATAIDES EXECUTADO: ALEX 

VILELA BARBOSA DA SILVA VISTOS. Intime-se a parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o necessário 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção por presunção de 

pagamento. Após, colha-se nova manifestação do M.P. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 6 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007958-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. D. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007958-38.2017.8.11.0003. AUTOR(A): LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS 

RÉU: IRACI TEIXEIRA DOS REIS VISTOS. Ante a atividade probatória levada 

a efeito, tendo inclusive aportado aos autos laudo pericial, DECLARO 

ENCERRADA a fase instrutória. Intimem-se as partes para a apresentação 

de memoriais, no prazo de cinco dias. Após, colha-se parecer ministerial e 

renove-se a conclusão. Cumpra-se. Rondonópolis, 6 de outubro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001622-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. A. (REQUERENTE)

E. F. D. A. (REQUERENTE)

R. F. D. A. (REQUERENTE)

A. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001622-81.2018.8.11.0003 Vistos etc., Por cautela, previamente a 

análise do mérito e, considerando a alteração substancial que se pretende 

implementar nos aspectos sucessório e civil das partes com a presente 

demanda, intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar os dados necessários à citação dos sucessores da então 

consorte do falecido, Sra. Margarete da Silva Alves, à exceção de 

Luciana que já integra a ação. Aportando aos autos a informação, 

citem-se aqueles doravante indicados pela parte autora para, querendo, 

manifestem-se nos autos quanto a pretensão deduzida, no prazo de 15 

(quinze) dias, constando-se as advertências legais em caso de inércia. 

Após, certifique-se e renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Rondonópolis/MT, 08 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004796-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES SOARES OAB - MT23146/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1004796-98.2018.8.11.0003. Vistos etc., Não obstante a manifestação 

atrelada ao ID 13987144, denota-se que parte autora não cumpriu 

integralmente a decisum (ID 13917200), notadamente quanto a 

necessidade e formular o pedido meritório de regulamentação de visitas e 

alimentos. Doravante, faculto à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a emenda à inicial, requisito indispensável à propositura da 

demanda (art. 329, III e IV, CPC), sob pena de indeferimento da exordial 

(art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

09 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001987-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS SATURNINO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001987-09.2016.8.11.0003 Vistos etc., 01. A teor do pedido de 

dilação de prazo constante do pedido retro, concedo a vindicada dilação 

pelo prazo improrrogável de 90 dias, sob pena de extinção. 02. Após, 

abra-se nova vista à Fazenda Pública haja vista o teor da decisão vertida 

no ID 14369015 que ora reitero. Na sequencia, dê-se nova oportunidade 

de manifestação ao M.P. haja vista a cota vertida no ID n. 5017750. Dê-se 

ciência ao Ministério Público e ao ente fazendário. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 11 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003159-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

BRUNO RODRIGO DA SILVA LEONEL (REQUERENTE)

ZULMA DA SILVA LEONEL (REQUERENTE)

WUDSON DA SILVA LEONEL (REQUERENTE)

ALINO AFONSO LEONEL (REQUERENTE)

CLEUSA LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

LUCIA LEONEL AFONSO FELIX (REQUERENTE)

ZENAIDE LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

SIDNEY LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

VALDINEI LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

ADEVAIR LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AFONSO SOBRINHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003159-15.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado, 

CONVERTO o presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO 

SUMÁRIO. Procedam-se as devidas retificações no sistema Apolo e capa 

dos autos. Mantenho no encargo de inventariante a Sra. MARIA LEONEL 

AFONSO, independentemente de termo. 2. No mais, revendo anterior 

posicionamento, deixo de condicionar o deslinde do presente inventário 

sob o rito de arrolamento sumário à prévia comprovação do adimplemento 

dos tributos, todavia, reputo necessário condicionar a transferência dos 

bens à comprovação do respectivo pagamento ou de isenção pela via 

administrativa, determinando a intimação do fisco após a homologação da 

partilha para lançamento do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes na forma da legislação tributária, a teor da nova 

disposição adotada pelo Código de Processo Civil (art. 659, §2º e 662, 

§2º). Destarte, não haverá às partes qualquer providência apta para fins 

de regularização da propriedade dos bens inventariados, senão após a 

efetiva comprovação de sua adimplência perante o fisco. Apenas para 

não passar em branco, a comprovação do recolhimento do ITCD e dos 

débitos oriundos da fazenda pública municipal, estadual e federal, deve 

ocorrer previamente à efetivação da transferência dos bens 

inventariados, evitando-se prejuízos ao fisco e o congestionamento de 

processos no judiciário sem a devida prestação jurisdicional. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 
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HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD, MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). Assim, 

reputo desnecessário para fins de homologação da partilha as 

providências descritas no item ‘d’ do decisum inaugural, relegando-as ao 

fisco para eventual lançamento administrativo dos tributos incidentes, nos 

moldes do art. 659, §2º, do CPC. 3. Outrossim, registro ser necessária a 

exclusão da cônjuge do herdeiro pós-morto, Arino Afonso Leonel (falecido 

em 08/05/2008 – ID 12924598), Sra. Zulma Ferreira da Silva, uma vez que 

o direito de representação limita-se à linha reta descendente, nos moldes 

do art. 1.852 do Código Civil, transmitindo-se os bens diretamente aos 

filhos daquele, dispensando-se a participação da cônjuge viúva, a qual 

não ostenta a condição de herdeira do sogro. 4. No mais, deixo de 

apreciar as questões suscitadas pela Fazenda Pública Estadual (ID 

14071853), porquanto o rito de arrolamento sumário não comporta a 

intervenção do fisco antes de homologada a partilha, conforme preceitua o 

art. 659, §2º e 662, do CPC, até porque, a pesquisa via BacenJud e 

RenaJud pode ser promovida pelo próprio ente fazendário, logo, descabe 

a sua requisição ao juiz. 5. Destarte, intime-se a inventariante para 

apresentar instrumento de representação processual outorgado por si, 

acompanhado de certidão de nascimento/casamento do herdeiro Alino e, o 

plano final de partilha, no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Após, renove-se a 

conclusão. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004950-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. (AUTOR(A))

C. R. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. P. D. V. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1004950-87.2016.8.11.0003. Vistos etc., Defiro a suspensão processual 

vindicada no pedido retro, todavia pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

notadamente considerando o princípio da celeridade processual positivado 

na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXXVIII) e a data do protocolo do 

pedido. Fica a parte autora ciente a parte de que deverá se manifestar tão 

logo decorra o prazo de suspensão, independentemente de nova 

intimação, pena de extinção (art. 485, IV, CPC). Ciência ao Parquet. 

Intime-se. Rondonópolis, 23 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006465-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. H. L. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006465-26.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de ‘Ação de 

Guarda com Pedido de Liminar’ da adolescente H. M. de O., proposta por 

sua genitora R. M. S., em desfavor de C. H. L. de O., pai da mesma, sendo 

este o detentor da guarda de fato da prole. Vieram os documentos 

pertinentes. Recebida a inicial, postergou-se a análise da liminar em 

detrimento da elaboração do estudo social. Aportou ao feito o laudo do 

estudo social (ID 11284193). Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. 

Decido. Ao analisar a possibilidade de concessão da guarda, deve-se 

sopesar, acima de tudo, se essa medida será benéfica à menor, se a 

deixará em situação mais favorável, não só do ponto de vista material, 

mas também do afetivo. Nesta senda, em que pesem as argumentações 

esposadas na inicial e ao longo do feito, neste momento não verifico nos 

autos elementos de prova suficientes a respaldar o acolhimento da 

pretensão liminar. Com efeito, na hipótese sob exame, em juízo de 

cognição sumária, inexistem fatos concretos a autorizar a providência 

liminar pretendida, qual seja, a alteração da guarda da adolescente, 

atualmente exercida pelo pai, conforme se verifica do estudo social anexo 

ao feito (ID 11284193). Infere-se do aludido relatório a informação de que 

a prole se encontra sob os cuidados paternos desde os cinco anos de 

idade, sendo que, embora a manifestação de vontade da adolescente 

tenha sido favorável à custódia da mãe, reputo necessária a dilação 

probatória a fim de coligir qual dos pais têm melhores condições de 

exercer a guarda. Demais disso, a guarda destina-se a regularizar a 

posse de fato da pessoa, mostrando-se hábil a gerar vínculo jurídico 

modificável, e a mudança de guardião apenas deve ocorrer quando a 

gravidade das circunstâncias fáticas a recomendarem. Assim, em face da 

ausência de elementos de convicção acerca de eventual prejudicialidade 

da conduta do atual guardião em relação a convivência diuturna no seio 

paterno, entendo pelo indeferimento da liminar vindicada, ao menos a esta 

fase reservada. No mesmo sentido, se revela desaconselhável modificar a 

rotina abruptamente, uma vez que qualquer espécie de alteração nos 

hábitos da adolescente causa-lhe instabilidade física e emocional, de modo 

que a mudança repentina da modalidade de guarda choca-se com o 

melhor interesse. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E 

APREENSÃO. FILHO MENOR. GUARDA. DESCABIMENTO DA MEDIDA. 1. 

As alterações de guarda são prejudiciais para a criança e, como regra, 

deve ser mantida onde se encontra melhor cuidada, pois é o interesse 

dela é que deve ser protegido e privilegiado. 2. A alteração de guarda 

somente se justifica quando provada situação de risco atual ou iminente. 

3. Não restando demonstrada situação de risco atual ou iminente para a 

criança, é inadmissível o pedido de busca e apreensão. Recurso 

desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70062726567, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 19/01/2015) DIVÓRCIO. CONVERSÃO. ALIMENTOS. 

ADEQUAÇÃO. GUARDA. ALTERAÇÃO. READEQUAÇÃO DE VISITAS. 

INTERESSE DOS FILHOS. 1. Estando os filhos sob a guarda paterna, onde 

vem tendo atendidas todas as suas necessidades, descabe promover 

qualquer modificação, pois a alteração de guarda reclama a máxima 

cautela por ser fato em si mesmo traumático, somente se justificando 

quando provada situação de risco atual ou iminente, o que inocorre na 

espécie. [...]. (Apelação Cível Nº 70060934726, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 17/12/2014) Neste diapasão, impõe-se manter a 

situação existente, ainda que provisoriamente e enquanto não 

desenvolvida nos autos a instrução escorreita da ação, pois sabido que 

as frequentes modificações da guarda vem de encontro aos interesses 

emocionais e afetivos da menor, pelo menos enquanto não concluída a 

instrução, ou enquanto não advenha fato novo que justifique a alteração, 

essa somente admissível no interesse da adolescente, visando preservar 

sua estabilidade física e emocional. Outrossim, o convívio familiar deve ser 

preservado para um desenvolvimento saudável da prole, mormente se 

inexistem provas contundentes que recomendam o contrário. Assim, por 

ora, não verifico a existência de elementos aptos a justificarem a adoção 

de medida tão extrema e capaz de trazer prejuízos à menor, como é a 

modificação da modalidade de guarda. Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial. 

Contudo, no curso da instrução, este juízo poderá vir a rever tal 

posicionamento, em sendo a hipótese. 2. Doravante, a teor da irresignação 

da parte requerida quanto a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita à requerida, reza o art. 99, § 3º, do CPC, que 

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”. Esta simples afirmação não obriga o 

magistrado a conceder os benefícios se outras provas lhe convençam 

que o postulante não preenche os requisitos exigidos pela lei. ‘In casu’, 

entretanto, entendo que a impugnada se enquadra na hipótese legal, 

notadamente diante da declaração de hipossuficiência por ela firmada, 
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pois não é necessário que o requerente de tais privilégios seja 

absolutamente miserável, desprovido de quaisquer bens, sendo certo que 

o requerido não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo que pudesse 

levar a conclusão contrária. Ainda, o art. 98, do CPC/2015, exige apenas a 

insuficiência de recursos do beneficiário para arcar com o pagamento das 

custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Neste 

sentido, transcrevo, dentre muitos, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. 

INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

CONCEDIDA À PARTE AUTORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA A FIM DE CONCEDER PARCIALMENTE A 

GRATUIDADE (ISENÇÃO DE 75%). APELO DA AUTORA/IMPUGNADA. 

ALEGAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS 

CUSTAS DO PROCESSO.ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA 

ECONÔMICA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.CONJUNTO PROBATÓRIO 

DEMONSTRA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA 

PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DE 

SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Como se sabe, o Superior Tribunal de 

Justiça entende que a declaração de hipossuficiência econômica tem 

presunção iuris tantum de veracidade. O pressuposto legal do direito ao 

benefício da justiça gratuita é a situação econômica da requerente, sendo 

que o deferimento da gratuidade judiciária não implica em exigir o estado 

de miséria absoluta daquele que a postula. Assim, observando-se o 

constante dos autos, de fato, não existe prova no sentido de que a 

apelante tem condições de suportar as custas do processo sem prejuízo 

de sustento próprio ou de sua família, motivo pelo qual, até prova em 

contrário, prevalece a presunção relativa de veracidade da declaração de 

hipossuficiência econômica constante em mov. 1.3 da ação principal, nos 

termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.” (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 

1537186-3 - Rebouças - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J. 

14.06.2016). “IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – MERAS AFIRMAÇÕES ADVOGADO 

PARTICULAR – NÃO IMPEDIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

MANUTENÇÃO. Impugnação apresentada baseando-se apenas em 

afirmações, sem produção de qualquer prova capaz de afastar a 

hipossuficiência econômica da parte. Manutenção do ato decisório. 

Recurso a que se nega seguimento, na forma do art. 557, caput, do CPC.” 

(TJRJ – Apelção 0030403-26.2013.8.19.0087, Sétima Câmara Cível, 

Julgado em 23/06/2015, Relator Desembargador Ricardo Couto de Castro). 

Assim, tendo em vista a ausência de qualquer documentação carreada 

pelo impugnante, não há que se falar em ausência dos requisitos legais 

ensejadores do benefício. Os elementos trazidos à baila levam à 

conclusão, por hora, de que a impugnada faz jus ao benefício. Ressalto, 

todavia, que o benefício ora outorgado pode ser revisto, em qualquer fase 

da lide, desde que se provem suficientemente condições 

financeiro-econômicas da beneficiária de arcar com as despesas do 

processo. Posto isso, DEIXO DE ACOLHER a impugnação ao pedido de 

Assistência Judiciária apresentado por C. H. L. de O., em desfavor de R. 

M. S. Via de consequência, ante as provas constantes dos autos e ao 

pedido formulado em sede de defesa, defiro ao demandado os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC. 3. 

Doravante, verifico a inexistência de nulidades a declarar ou outras 

irregularidades para sanar, razão pela qual declaro saneado o processo. 

Fixo como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de outros que 

poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) a verificação acerca 

de quem dos litigantes reúne melhores condições para o exercício da 

guarda da adolescente H. M. de O. Desta forma, DEFIRO as seguintes 

provas úteis postuladas pelas partes: 1) ORAL consistente na oitiva das 

testemunhas arroladas pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação da presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, 

devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 

1º, do CPC; 2) DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do 

artigo 435, do CPC; 3) ESTUDO PSICOSSOCIAL complementar a ser 

elaborado pelo setor competente deste Juízo no domicílio da parte 

requerente, em laudo circunstanciado no prazo de 10 (dez) dias; 4) 

OITIVA informal da adolescente H. M. de O., devendo a mesma ser 

intimada por intermédio do respectivo representante legal para comparecer 

ao ato. Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo 

o magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das 

partes por entender desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova 

nada mais trará que a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial 

e contestação, respectivamente. 4. Previamente à designação de data 

para colheita da prova oral ora deferida, aguarde-se a apresentação do 

rol de testemunhas para fins de melhor adequação da pauta deste Juízo, 

devendo as partes, em todo caso, observar a limitação estabelecida pelo 

art. 357, §6º do CPC. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentarem o rol de testemunhas, na forma do art. 357, §4º, do 

CPC, ressaltando-se que as testemunhas da parte autora serão intimadas 

nos termos do art. 455, §4º, IV, do CPC e o requerido, através de 

advogado constituído nos autos, assim como a adolescente, por 

intermédio de seu guardião para comparecerem à solenidade. Intimem-se. 

Notifique-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004060-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. O. D. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004060-80.2018.8.11.0003 Vistos etc., Reportando-me ao título 

executivo judicial que embasa a presente executio, vislumbro que foram 

partilhados tão somente os direitos sobre o imóvel situado na Avenida 06, 

Lote 01, Quadra 20, bairro Jardim Liberdade, nesta urbe, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada litigante, originados de contrato de 

compra e venda firmado pelo casal à época da união estável. Destarte, a 

exequente pleiteou o cumprimento de sentença, com o fito de ver fixados 

alugueis, bem como os atos expropriatórios inerentes a alienação judicial 

do imóvel. Recebida a inaugural, determinou-se a apresentação da 

certidão de matrícula atualizada (ID 14994120), a qual aportou 

derradeiramente, constando-se o registro de domínio em favor da 

Imobiliária Santa Fé Limitada, além de subsistir arresto movido pelo 

Município de Rondonópolis para garantia da ação de execução subscrita 

no assento registral. Pois bem, a pretensão autoral não encontra guarida 

para ultimar os atos de alienação judicial da propriedade do imóvel, 

porquanto fora partilhado tão somente os direitos sobre o contrato de 

compra e venda do bem e não a propriedade em si, como se almeja na 

inaugural. Assim, nada obsta que o imóvel seja levado a leilão, desde que 

devidamente advertidos os interessados acerca dos direitos pessoais que 

as partes possuem sobre o imóvel, eis que o eventual arrematante 

assumirá a posição de compromissário comprador do bem, ao passo que 

o título de propriedade somente se regularizará com o registro, por força 

do que dispõe o art. 1.245, do Código Civil. A propósito: “É certo que não 

há propriedade formal sobre o imóvel comum. É texto expresso dos arts. 

1.228 e 1.245 do Código Civil que a propriedade imobiliária se adquire pelo 

registro, de natureza constitutiva. Disso decorre que, enquanto não 

regularizada a titularidade do domínio, a situação das partes não é de 

condomínio propriamente dito, mas sim de composse, ou de cotitularidade 

de direitos pessoais sobre o lote. Isto não significa, porém, que não possa 

haver a alienação judicial dos direitos sobre bem imóvel, tal como 

pretendem os autores.” (TJSP – Apelação 0103695-55.2009.8.26.0001, 

Rel. Des. Francisco Loureiro, DJ 28.04.2011). Feitas tais ponderações e, 

diante da ausência de angularização da relação processual, intime-se a 

exequente para, querendo, proceda a emenda da inicial, em atenção ao 

quanto disposto alhures e principalmente, no título que embasa a 

pretensão, oportunidade em que deverá esclarecer se pretende a 

alienação por iniciativa particular ou leilão judicial, nos termos do art. 879, 

do CPC. Com ou sem manifestação, renove-se a conclusão. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005510-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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M. M. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

JENNEFER ARAUJO VASCONCELOS OAB - MT24519/O (ADVOGADO(A))

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009971-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

VALTON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

AUREA DOS SANTOS LINO (REQUERENTE)

GISLAINE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

IVANILDE RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

DALVINA RAMOS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

LILIAN DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

LIZAIDE RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

NEYLLON RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

INGRYD MORGANNA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

JOSE RAMOS PEREIRA (REQUERENTE)

NILVA RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

ADELSON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEZELI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

BELTON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

CENEDON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SHEILA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA RAMOS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009971-10.2017.8.11.0003. REQUERENTE: JOSE RAMOS PEREIRA, 

ADELSON RAMOS DOS SANTOS, LIZAIDE RAMOS DOS SANTOS, MARIA 

MADALENA DA SILVA, DALVINA RAMOS DOS SANTOS SILVA, AUREA 

DOS SANTOS LINO, DEZELI DOS SANTOS SILVA, IVANILDE RAMOS DOS 

SANTOS, VALTON RAMOS DOS SANTOS, CENEDON RAMOS DOS 

SANTOS, INGRYD MORGANNA DA SILVA RAMOS, LILIAN DA SILVA 

RAMOS, BELTON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR, EDSON RAMOS DOS 

SANTOS JUNIOR, SHEILA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA, GISLAINE 

ALMEIDA DOS SANTOS SILVA, ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS, 

NILVA RIBEIRO SANTOS, NEYLLON RIBEIRO SANTOS e NEWLLA 

GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS. INVENTARIADO: LUZIA 

RAMOS DOS SANTOS Vistos etc., 1. Prima facie, intime-se a inventariante 

para, querendo, se manifeste quanto a impugnação às primeiras 

declarações constantes do ID 13575207, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. 

Por oportuno, a inventariante deverá apresentar, em igual prazo, os 

seguintes documentos: a) certidão de óbito do cônjuge da extinta b) 

certidão de casamento legível da inventariante Lizaíde; c) documentos 

pessoais da consorte dos herdeiros por representação Belton Junior e 

Neylon Ribeiro Santos, bem como respectiva regularização processual 

das mesmas. 3. Ainda, intime-se a herdeira por representação Newlla 

Gabrielly para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar ao feito, certidão 

de nascimento ou casamento, conforme o caso, bem como seus 

documentos pessoais. 4. Após, abra-se vista dos autos à Fazenda 

Pública. Às providências. Rondonópolis-MT, 30 de outubro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002805-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENILDO DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

MARIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

SIRLEIA DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

SADINEIA DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

AZENIL LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO(A))

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARDOSO DE ARAUJO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002805-24.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado e, 

estando todos representados pelo mesmo causídico, CONVERTO o 

presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO. 

Procedam-se as devidas retificações no sistema Apolo e capa dos autos. 

Mantenho no encargo de inventariante a Sra. MARIA FRANCISCA DE 

SOUZA, independentemente de termo. 2. Por corolário, deixo de 

condicionar o deslinde do presente inventário sob o rito de arrolamento 

sumário à prévia comprovação do adimplemento dos tributos, todavia, 

reputo necessário condicionar a transferência dos bens à comprovação 

do respectivo pagamento ou de isenção pela via administrativa, 

determinando a intimação do fisco após a homologação da partilha para 

lançamento do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes na forma da legislação tributária, a teor da nova disposição 

adotada pelo Código de Processo Civil (art. 659, §2º e 662, §2º). Destarte, 

não haverá às partes qualquer providência apta para fins de 

regularização da propriedade dos bens inventariados, senão após a 

efetiva comprovação de sua adimplência perante o fisco. Apenas para 

não passar em branco, a comprovação do recolhimento do ITCD e dos 

débitos oriundos da fazenda pública municipal, estadual e federal, deve 

ocorrer previamente à efetivação da transferência dos bens 

inventariados, evitando-se prejuízos ao fisco e o congestionamento de 

processos no judiciário sem a devida prestação jurisdicional. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD, MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). Assim, 

reputo desnecessário para fins de homologação da partilha as 

providências descritas nos itens ‘b’ e ‘d’ do ID 7253844, relegando-as ao 

fisco para eventual lançamento administrativo dos tributos incidentes, nos 

moldes do art. 659, §2º, do CPC. 3. Anoto, outrossim, que a pretensa 

renúncia de direitos hereditários de Sadnéia e Cenildo e à meação de 

Maria Francisca, todos em favor da sucessora Sirléia, conforme disposto 

na inaugural, não tem o condão de transmitir a cota-parte respectiva, 

porquanto o ato de transmissão comporta aceitação prévia da herança, 

seguida do intento de retransmiti-la a outrem, de forma que o herdeiro 

renunciante não pode eleger o beneficiário em face da ausência de 

transmissão. Destarte, caso as partes pretendam transferir seu quinhão 

em prol de pessoa determinada, deverá proceder a cessão de direitos 

(art. 1.793, do CC), a qual deverá ser formalizada por escritura pública ou 

termo nos autos (TJMT, Agravo de Instrumento nº 123756/2011, rel. 

Marcos Machado, j. em 28-11-2012 e TJRS, Agravo de Instrumento nº 

70044560316, rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. em 

30/08/2011). Desde já, acaso remanesça a intenção em proceder com a r. 

cessão de direitos hereditários e cessão de meação por termo nos autos, 

poderá a inventariante comparecer diretamente perante a secretaria do 

Juízo acompanhada dos demais herdeiros e respectivos cônjuges, se for 

o caso, munidos de seus documentos pessoais, para fins de subscrever 

o r. termo, sem prejuízo da necessidade de comprovação do recolhimento 
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do tributo pertinente. 4. Doravante, intime-se a inventariante, na pessoa de 

sua causídica, a fim de acostar aos autos os demais documentos insertos 

no decisum de ID 7253844, acompanhado do plano final de partilha e termo 

de cessão de direitos, na forma acima disposta, acaso remanesça o 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente a inventariante, consoante disposto no ID 11428379, sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 5. Ultimadas as 

providências, tornem-me conclusos. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 05 de 

novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010381-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

ALDEMIRO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

ADEMILSON SEBASTIAO DA SILVA CLAUDIO (REQUERENTE)

AGUINALDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

AMARILDO ANTONIO CLAUDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDES DA SILVA CLAUDIO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010381-68.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, por estarem 

preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de herdeiros 

maiores e capazes, inexistindo litígio sobre o patrimônio inventariado e, 

estando todos representados pelo mesmo causídico, CONVERTO o 

presente feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO. 

Procedam-se as devidas retificações no sistema Apolo e capa dos autos. 

Mantenho no encargo de inventariante o Sr. ALDEMIRO ANTONIO 

CLAUDIO, independentemente de termo. 2. Por corolário, deixo de 

condicionar o deslinde do presente inventário sob o rito de arrolamento 

sumário à prévia comprovação do adimplemento dos tributos, todavia, 

reputo necessário condicionar a transferência dos bens à comprovação 

do respectivo pagamento ou de isenção pela via administrativa, 

determinando a intimação do fisco após a homologação da partilha para 

lançamento do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes na forma da legislação tributária, a teor da nova disposição 

adotada pelo Código de Processo Civil (art. 659, §2º e 662, §2º). Destarte, 

não haverá às partes qualquer providência apta para fins de 

regularização da propriedade dos bens inventariados, senão após a 

efetiva comprovação de sua adimplência perante o fisco. Apenas para 

não passar em branco, a comprovação do recolhimento do ITCD e dos 

débitos oriundos da fazenda pública municipal, estadual e federal, deve 

ocorrer previamente à efetivação da transferência dos bens 

inventariados, evitando-se prejuízos ao fisco e o congestionamento de 

processos no judiciário sem a devida prestação jurisdicional. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO DE BENS - SENTENÇA DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA ANTES DO RECOLHIMENTO 

DO ITCD, MAS CONDICIONANDO O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOS 

BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS NA FORMA DAS 

NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZOS - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se 

exige a juntada de certidão ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo 

que após a homologação da partilha o Fisco será intimado para 

providenciar o lançamento administrativo do imposto devido na forma do 

que dispõe o Art. 659, § 2º e 662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo 

ao Fisco diante da homologação da partilha sem que a parte tenha 

recolhido o ITCD na forma do Art. 192 do CTN tendo em vista que o 

registro/transferência do bem está condicionado a comprovação do 

recolhimento do tributo devido.” (TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). Assim, 

reputo desnecessário para fins de homologação da partilha as 

providências descritas nos itens ‘c’ e ‘d’ do ID 11208655, assim como ‘a’ d 

‘e’ do ID 13482889, relegando-as ao fisco para eventual lançamento 

administrativo dos tributos incidentes, nos moldes do art. 659, §2º, do CPC. 

3. Anoto, outrossim, que acaso os bens a inventariar não estejam na 

esfera de domínio da de cujus, porquanto o contrato de compra e venda 

somente demonstra a propriedade quando efetivamente registrada no título 

translativo do SRI competente (art. 1.245, do CC), deve, primeiro, os 

interessados providenciar a regularização do mencionado patrimônio para, 

após, manejar o inventário. 4. Assim, intime-se o inventariante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o plano final de partilha, 

acompanhado da documentação indicada nos IDs 11208655 e 13482889, 

sob pena de extinção do feito. Em caso de inércia, intime-se o autor 

pessoalmente para adotar as providências necessárias ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito. Acaso reste inexitosa a 

intimação pessoal, determino sua intimação por edital para fins e prazo do 

quanto disposto acima. Prazo do edital: 20 (vinte) dias. 5. Adotadas as 

providências, renove-se a conclusão. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 05 de 

novembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000196-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. F. D. F. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000196-34.2018.8.11.0003 Vistos etc., Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, 

art. 369), sob pena de preclusão da prova, eis que a matéria comporta a 

aplicação do art. 355, I, do CPC, onde a questão de mérito é unicamente de 

direito. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas 

pretendem arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. 

Após, renove-se a conclusão. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006862-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1006862-85.2017.8.11.0003 Vistos etc., Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar 

(CPC, art. 369), sob pena de preclusão da prova. Em caso de prova oral, 

deverão declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, para fins de 

melhor adequação da pauta pelo juízo. Sem prejuízo, intimem-se os 

litigantes para, no mesmo lapso, apresentarem cópia de suas respectivas 

certidões de nascimento/casamento, conforme o caso, eis que se trata de 

documento indispensável ao prosseguimento do feito, assim como 

matrícula atualizada do imóvel que se pretende amealhar. Após, renove-se 

a conclusão. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 05 de outubro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006342-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1006342-28.2017.8.11.0003. Vistos etc., Intimem-se as partes para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 340 de 451



especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, 

art. 369), sob pena de preclusão da prova. Em caso de prova oral, 

deverão declinar quantas testemunhas pretendem arrolar, para fins de 

melhor adequação da pauta pelo juízo. Após, renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 05 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003988-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. O. B. (REQUERENTE)

G. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003988-93.2018.8.11.0003 VISTOS. 01. Prima facie, registro a 

impossibilidade de homologação do ajuste no que pertine à previsão de 

futurológica de que a divorcianda não poderia residir no imóvel descrito na 

exordial acaso viesse a constituir novel união ou casamento, tratando-se 

de ajuste condicionado a evento futuro e incerto, insuscetível de 

homologação. Assim, apresente a parte autora retificação na minuta do 

acordo a fim de excluir referida tratativa, no prazo de 15 dias, sob pena de 

não homologação quanto ao referido ponto. 02. Se não bastasse, verifico 

que a patrona responsável pela distribuição e juntada na petição inicial, 

deixou de subscrevê-la, não constando a assinatura da profissional na 

peça vestibular, razão pela qual no prazo acima referido, deverá ser 

suprida a referida falha, sob pena de extinção. Intime-se e notifique-se o 

Parquet. Rondonópolis, 06 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001493-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001493-76.2018.8.11.0003 Vistos etc., Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus respectivos procuradores para, querendo, se 

manifestem quanto ao auto de avaliação constante do ID 13006197. Após, 

renove-se a conclusão. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 08 de outubro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005969-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. J. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005969-60.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Ação Declaratória 

de Reconhecimento de União Estável” proposta por Adriana Rosa 

Marcelino, qualificada nos autos. I. Em despacho inicial, foi facultado à 

emenda a fim de indicar os herdeiros do de cujus no polo passivo da 

demanda, bem como apresentar documentos indispensáveis à propositura 

do feito e, ainda, descrever o termo inicial e final da alegada união estável 

que pretende seja reconhecida, sob pena de indeferimento (CPC, art. 320 

c.c 321, caput e parágrafo único). II. Malgrado, denota-se do ID 15315974 

petição da requerente informando que o falecido não deixou descendente, 

indicando, por sua vez, a qualificação de sua ascendente, 

desacompanhada de qualquer documento pessoal. Não obstante, 

observa-se da petição inicial que a autora informa acerca da existência do 

nascimento de uma filha durante a alegada união, inclusive, promoveu a 

juntada da certidão de nascimento da mesma (cf. ID 14471222). III. Diante 

disso, faculto a parte autora a promover a emenda inicial, cumprindo in 

totum a decisum lançada no ID 14820702, indicando o polo passivo da 

demanda bem como delimitar o termo inicial e final da união estável, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009837-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RIVELO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA RIVELO PRIMO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1009837-80.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, verifico que o veículo 

constante do CRLV de ID 12027186 se encontra com restrição gravada 

em decorrência de alienação fiduciária firmada entre a proprietária do bem 

e terceiro não integrante da lide. Demais disso, as matrículas dos bens 

imóveis indicados nas primeiras declarações não se encontram 

registradas em favor da autora da herança, impedindo, via de 

consequência, o ato de transmissão pretendido com o presente 

procedimento. Destarte, intime-se o inventariante para colacionar ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a carta de desalienação do veículo ora 

apontado, bem como certidão de matrícula atualizada dos imóveis 

inventariados, devidamente registrados em favor da falecida, em atenção 

do Princípio da Continuidade Registral, assim como instrumento de 

representação processual dos sucessores Andre e Anderson (e sua 

consorte), sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 

485, IV, do CPC). Após, renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003499-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. P. (RÉU)

S. L. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003499-56.2018.8.11.0003 Vistos etc., Diante da notícia de que a 

mãe biológica do autor veio a óbito recentemente (ID 14282238), faculto a 

parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins 

de incluir no polo passivo da demanda os sucessores de Diomar Antonia, 

à luz do quanto disposto no assento de óbito, dando conta da existência 

de oito filhos. Em assim sendo, a ação deve ser dirigida contra todos os 

herdeiros, mesmo porque, não compondo eles a relação processual, 

nenhum efeito acarretará eventual ‘decisum’ a ser proferido, não sendo 

alcançado pela ‘res judicata’, como assim estabelece o art. 506 do CPC. 

Além do mais, não figurando eles na relação processual, o julgado não 

teria a eficácia de atingi-los por contrariar, inclusive, expressa disposição 

constitucional que trata do princípio do contraditório e da ampla defesa 

(art. 5º, LV, da CF). No mais, a fim de aferir a legitimidade do requerido 

Sebastião, deverá o autor, em igual lapso, esclarecer qual o vínculo o 

mesmo ostenta com os pretensos genitores socioafetivos, tudo sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 320 e 321, do CPC). Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006441-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006441-95.2017.8.11.0003 Vistos. A teor dos documentos atrelados 

aos autos juntamente com as alegações finais, manifestem-se as partes 

no prazo comum de 15 dias. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 de outubro 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006623-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. F. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR OAB - MT9583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1006623-47.2018.8.11.0003. AUTOR(A): MARIA PAULA FERREIRA PINTO 

RÉU: MARIA ROSARIA GRAMA VIEIRA Vistos etc., Considerando que o 

documento alusivo ao ID 14934342 encontra-se corrompido no sistema 

PJE, inviabilizado, portanto, sua leitura, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a juntada nos autos do respectivo 

documento. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos, com urgência. 

Intime-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001399-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1001399-65.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de ‘Ação de Divórcio 

Litigioso’ ajuizada por M. dos S. G. S., em desfavor de V. R. S., ambos bem 

qualificados nos autos. Após o regular prosseguimento do feito, 

designou-se audiência de conciliação que restou exitosa, tendo as partes 

anuído quanto a dissolução do vínculo matrimonial, remanescendo 

controvertida a matéria relativa a partilha dos bens amealhados em comum 

durante o relacionamento (ID 10214532). É o relatório. Decido. Ab initio, 

cumpre registrar que com a entrada em vigor da Lei 13.105/2015 o 

ordenamento jurídico pátrio passou a prever expressamente a 

possibilidade de resolução imediata do divórcio enquanto pendente acordo 

acerca da partilha de bens, reforçando a celeridade para as ações de 

dissolução do vínculo conjugal (art. 731, parágrafo único, CPC). Nesta 

senda, no caso vertente, as partes lograram êxito na autocomposição 

acerca do divórcio, restando controvertida a matéria relacionada à partilha 

do patrimônio comum. Doravante, o acordo está registrado no termo de 

audiência de ID 10214532, constando-se o teor de suas avenças. As 

partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Destarte, regulares 

as cláusulas da avença entabulada entre os litigantes, o pedido de 

homologação do quanto ajustado merece acolhida, razão pela qual o 

pronunciamento do Juiz sobre o mérito da causa torna-se dispensável. 

Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC, o 

acordo tal qual o entabulado entre as partes para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos e, via de consequência, DECRETO O DIVÓRCIO do casal 

M. dos S. G. S. e V. R. S., declarando dissolvido o vínculo matrimonial 

havido entre eles, nos exatos termos dos artigos 1.571, IV, c/c artigo 

1.580, § 2º do Código Civil e art. 24, caput, da Lei n.º 6.515/77. A cônjuge 

virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: M. dos S. G. Por 

corolário, JULGO EXTINTO o presente feito no que se refere a matéria 

avençada (ID 10214532). Preclusa a via recursal, expeça-se o 

competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e 

art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de 

Registro Civil de Pessoas Naturais. 2. Doravante, considerando-se que a 

tentativa de conciliação entre as partes restou infrutífera quanto a partilha 

dos bens amealhados em comum, a ação em comento deve seguir sua 

regular tramitação relativamente à matéria ainda controvertida. Pois bem, 

verifico que o feito está em ordem, pois não vislumbro a existência de 

nulidades a declarar ou irregularidades para sanar, razão pela qual 

declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido da demanda, 

sem prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer da 

instrução: a) a apuração do patrimônio amealhado em comum a ser 

partilhado e b) a averiguação acerca da existência de dívidas a serem 

rateadas. Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas 

pelas partes: 1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente 

(art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado 

pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 2) 

DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC. 

Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o 

magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 371 do CPC/2015, dispenso o depoimento 

das partes por entender desnecessário ao deslinde da questão, pois tal 

prova nada mais trará que a reprodução do que já foi por elas afirmado na 

inicial e contestação, respectivamente. Por derradeiro, para a produção da 

prova oral deferida, designo audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 06 de fevereiro de 2019 às 14h30min, devendo o Sr. Gestor Judicial 

adotar as providências necessárias à sua efetiva realização. Intimem-se. 

Às providências. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005791-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. C. (EXEQUENTE)

C. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005791-48.2017.8.11.0003. Vistos etc. Cuida-se de “Cumprimento de 

Título Judicial” proposto por B. D. C. C., menor devidamente representada 

por sua genitora, Sra. Carolina Dutra Coelho, em face de Ricardo Campos 

Contó, todos qualificados nos autos, visando o recebimento das 

prestações alimentícias compreendidas entre os meses de junho/2017 e 

julho/2017, pelo rito da coerção pessoal, bem como as que se vencerem 

no decorrer do feito. Em síntese, o presente feito refere-se ao pagamento 

da verba alimentar fixada em 09/06/2017 nos autos do processo nº. 

1001723-55.2017.8.11.0003, no montante de 2 (dois) salários mínimos, do 

qual o executado foi citado em 19/07/2017. Devidamente intimado por seus 

patronos constituídos, o executado apresentou justificativa, alegando, em 

síntese, a inexistência do referido débito, pois, a decisão foi proferida em 

09/06/2017 fixando o montante a ser pago até o dia 10 de cada mês e a 

sua citação somente se efetivou em 19/07/2017, marco em que iniciou sua 

obrigação. A parte exequente apresentou impugnação registrada no ID 

14654463, pugnando pela rejeição da justificativa e consequente 

decretação da prisão civil do executado, assim como a condenação em 

litigância de má-fé. É o necessário. Decido. Pois bem. A insurgência do 

executado não merece prosperar. Nesse sentido, salutar os ensinamentos 
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de Maria Berenice Dias quanto a aplicação do princípio da anterioridade às 

obrigações de natureza alimentar, vez que notadamente diante da 

necessidade de utilização imediata do numerário para o alimentando arcar 

com os gastos básicos do dia a dia, os alimentos já são devidos a partir do 

momento em que são fixados, devendo o executado ser intimado para 

pagá-los imediatamente, nunca, porém, pode ser determinado que o 

pagamento ocorra no mês subsequente ao vencido (in Manual de Direito 

das Famílias, Ed. RT, pg. 555, 2016). Nessa perspectiva, ressalvado 

entendimentos contrários e antevendo eventual irresignação da parte 

executada, colaciono posicionamento defendido pela eminente Des. Rel. 

Maria Berenice Dias em voto proferido na Apelação nº. 7000666942 do 

TJRS, corroborando a decisão deste Juízo e que se amolda perfeitamente 

ao caso em tela, verbis: (...) Volta mais uma vez a tormentosa questão 

sobre o termo inicial do encargo alimentar. Ainda que venha se inclinando 

a jurisprudência em emprestar ao § 2º do art. 13 da Lei nº 5.478/68 

abrangência total, como se referindo a todas as espécies de encargos de 

alimentos, o tema precisa ser dimensionado atentando a distinções que se 

impõem. De forma clara, o art. 4º da Lei de Alimentos determina ao juiz 

que, ao despachar a inicial, fixe desde logo os alimentos provisórios. 

Igualmente em sede de alimentos provisionais o parágrafo único do art. 

854 do CPC traz igual determinação ao juiz, de que arbitre desde logo uma 

mensalidade para a mantença do alimentando. Em qualquer das hipóteses, 

estabelecidos os alimentos pelo juiz, são eles devidos a partir de sua 

fixação. (...) Tal assertiva torna-se evidente quando percebe o alimentante 

rendimentos pagos por terceiros. De imediato determina o magistrado o 

desconto da verba alimentícia junto ao empregador, entidade 

previdenciária ou outra fonte por meio da qual percebe o alimentante 

rendimentos. Às claras que tal encargo é pago tão logo recebe o órgão 

pagador a ordem judicial, sem qualquer condicionamento à citação do 

alimentante. Em ambas as modalidades de obrigações, que a doutrina 

insiste em distinguir, mas que os juízes tratam de maneira indistinta, a 

antecipação da obrigação alimentar a torna exigível desde a data de sua 

fixação, face às expressas determinações legais. (...) [TJRS, AC 

70006663942, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL – Dt. 05 de novembro de 2003]. 

Por sua vez, embora o executado aponte a sua ausência de conhecimento 

acerca da fixação dos alimentos provisórios antes da citação, in casu, a 

questão ventilada refere-se à exigibilidade da obrigação alimentar 

provisória, que conforme acima explanado é razoável e proporcional 

exigir-se a partir de sua fixação, ante a natureza urgente da verba 

alimentar, bem como em respeito aos primados do melhor interesse da 

criança e dignidade da pessoa humana. Desta forma, considerando que 

os alimentos foram fixados initio litis na data de 09/06/2017, invocando os 

princípios da anterioridade e razoabilidade, entendo exigíveis a partir da 

data que foram estipulados e, por consequência, os argumentos da parte 

executada não prosperam, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos. Posto isso, rejeito a justificativa apresentada. Destarte, 

considerando as ponderações acima e a patente exigibilidade do débito 

alimentar ora vindicado, na derradeira tentativa de evitar a prisão civil do 

executado,faculto a parte exequente apresentar o valor atualizado do 

débito, no prazo de até 5 dias. Escoado o prazo, com ou sem 

manifestação da parte exequente, intime-se o executado para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser decretada sua 

prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (CPC, 528, § 3º). Após, 

aportando aos autos manifestação do executado, intime-se a parte 

exequente para manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, conclusos. Notifique-se o Ministério Público. Por derradeiro, tenho 

por descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé vindicada pela 

parte exequente, eis que para tanto, se faz necessário a demonstração 

de que tenha havido má-fé por parte do executado e prejuízo efetivo por 

parte da exequente, o que não é o caso, sendo certo que as alegações 

defendidas em sua justificativa (ID 13091586) se mostram correlatas ao 

exercício regular do seu direito de defesa, não configurando qualquer 

hipótese atrelada ao art. 80 do CPC. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004941-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004941-28.2016.8.11.0003 Vistos. Ponderando as judiciosas 

considerações constantes do pedido retro, tenho como impositiva manter 

a suspensão da presente actio por ocorrência de prejudicialidade externa, 

com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea 'a', do CPC haja vista a 

inviabilidade em dar-se prosseguimento ao presente feito sem o deslinde 

final da ação declaratória de morte presumida em tramite na 1ª Vara de 

Família e Sucessões desta comarca sob o n. 15306-95.2015 (ID 802307). 

Assim sendo, invocando o principio da duração razoável do processo, 

aguarde-se pelo prazo de 180 dias o deslinde final da matéria traduzida na 

referida demanda. Com o transcurso do r. lapso temporal, fica a parte 

autora ciente de que deverá informar o andamento do referido processo 

devendo trazer cópia da sentença eventualmente proferida, requerendo o 

necessário, sob pena de extinção. Em caso de inércia, certifique-se e 

renove-se a conclusão. Intimem-se. Notifique-se. Rondonópolis-MT, 16 de 

outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005816-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARISA BORSANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DIAS DA SILVA OAB - MT0020637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BORSANELLI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005816-95.2016.8.11.0003 Vistos etc., Reitere-se a intimação da 

inventariante para, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, venha 

apresentar certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso, da 

legatária, bem como a matrícula do imóvel de n.º 12.190 do RGI local, 

devidamente registrado em nome do falecido, bem como os documentos a 

que alude a Fazenda Pública no pedido retro, sob pena de extinção (art. 

485, IV, CPC). Às providências. Rondonópolis/MT, 23 de outubro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000720-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU XAVIER SANTOS OAB - SP237616 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI (REQUERIDO)

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

JEAN ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

SORAYA ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000720-31.2018.8.11.0003 Vistos etc., A teor do requerimento retro (ID 

13791202), intime-se o autor para declinar quais são os causídicos 

habilitados no procedimento sucessório sob Código 274166, atinente aos 

ora requeridos. Aportando aos autos a informação, citem-se os herdeiros 

demandados na pessoa de seus respectivos patronos, na forma do 

decisum inaugural (ID 12223709). Após, certifique-se eventual decurso de 

prazo e, renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 26 

de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010278-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. A. (AUTOR(A))

V. P. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010278-27.2018.8.11.0003 Vistos etc., Faculto às exequentes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada dos seus documentos 

pessoais (RG, CPF e certidão de nascimento), bem como o respectivo 

comprovante de endereço, sob pena de indeferimento (art. 321, caput e 

parágrafo único, CPC), eis que documentos indispensáveis à propositura 

da demanda (art. 320, do CPC). Intimem-se. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004332-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004332-45.2016.8.11.0003 Vistos etc., Ao compulsar os autos, não 

vislumbro justificativa idônea, apta a afastar o pedido de decretação da 

sua prisão civil, mormente porque o simples argumento de impossibilidade 

do pagamento não têm o condão de afastar a necessidade alimentar da 

parte exequente, a qual possui a responsabilidade de proporcionar (Lei 

8.069/90, art. 4º) por força de decisão judicial exarada nos autos 

pertinentes. Destarte, qualquer alteração na situação financeira do 

alimentante seja com aumento de despesas ou diminuição da renda, 

devem ser discutidas em ação própria, com garantia de contraditório e 

ampla defesa em processo de conhecimento, inclusive com dilação e 

instrução probatória. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ADIMPLEMENTO INTEGRAL 

DO CRÉDITO – NÃO COMPROVADO – SITUAÇÃO DE DESEMPREGO – 

NÃO COMPROVADA – DISCUSSÃO DO BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DESCABIMENTO – VIA INADEQUADA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não comprovado o pagamento 

integral do débito alimentar, impõe-se a manutenção do decreto prisional. 

2. A superveniente situação de desemprego afirmada não afasta a 

obrigação alimentar, já que, até que modificado o seu respectivo título, os 

alimentos continuam sendo devidos no valor combinado e esperado 

mensalmente pela prole alimentada. 3. A ausência de vínculo empregatício, 

por si apenas, não justifica o inadimplemento, cabendo ao alimentante, 

para ver alterado a pensão ajustada, promover a competente revisional de 

alimentos, sendo inadmissível tal litígio em sede de execução." (TJMT – 5ª 

Câm. Cível, RAI nº 40642/2012, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 

08-8-2012). De outro lado, em que pese a proposta do executado de 

parcelamento do débito na forma vindicada, tenho que não merece 

prosperar, sobretudo porque não há aquiescência da parte exequente. 

Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, REJEITO a justificativa 

apresentada e, por consequência, determino seja a parte executada 

intimada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento INTEGRAL 

do débito, sob pena de ser decretada a prisão civil. Havendo noticia de 

pagamento, intime-se o exequente e o Ministério Público para manifestar. 

Em caso negativo, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de 

decretação da prisão. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 21 de outubro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004587-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. C. (RÉU)

B. P. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Estando o requerido Braz Pacheco Campos em lugar incerto e 

não sabido, defiro o pedido retro (id nº 13333297), devendo o mesmo ser 

citado via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades 

legais (art. 256, do CPC), para, querendo, responder a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do 

prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas 

as advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual.. Na 

hipótese de a requerida não apresentar contestação, forte no quanto 

disposto no art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. 

Samir Badra Dib (UNIJURIS) para apresentar defesa, no prazo legal. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003555-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ARRIATE DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE EVELEN SOARES DE BRITO (RÉU)

ALILIAM SOARES DE BRITO (RÉU)

LUCAS AVILAR SOARES DE BRITO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003555-26.2017.8.11.0003 Vistos etc., Reitero o despacho 

anteriormente lançado. Às providências. Rondonópolis/MT, 03 de setembro 

de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 374383 Nr: 2768-97.2006.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT, 

MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:OAB/MT9920, SOUVENIR DAL 

BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, 

SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714/MT

 Intimação do patrono da parte autora para requerer o que entender de 

direito, em vista o mandado e certidão de fls. 393/394.

Citação

Citação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000720-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU XAVIER SANTOS OAB - SP237616 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI (REQUERIDO)

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

JEAN ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

SORAYA ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000720-31.2018.8.11.0003 Vistos etc., A teor do requerimento retro (ID 

13791202), intime-se o autor para declinar quais são os causídicos 

habilitados no procedimento sucessório sob Código 274166, atinente aos 
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ora requeridos. Aportando aos autos a informação, citem-se os herdeiros 

demandados na pessoa de seus respectivos patronos, na forma do 

decisum inaugural (ID 12223709). Após, certifique-se eventual decurso de 

prazo e, renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 26 

de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007154-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. H. H. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

juntar devolução de CARTA PRECATÓRIA com DILIGÊNCIA POSITIVA

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009025-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JORGE ARAUJO HINRICHSEN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº LEANDRO JORGE ARAUJO HINRICHSEN, OAB: 

RJ117851, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, 

do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001073-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos termo de posse, ficha funcional ou qualquer outro documento que 

demonstre o regime jurídico da servidora com o Município de São José do 

Povo (efetiva ou contratada), sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos dos artigos 319, VI, 320 e 321 do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 05 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012237-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1012237-33.2018.8.11.0003 VISTO. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento do 

valor das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 7 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009874-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1009874-73.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e antecipação de tutela ajuizada pelo 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR 

em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, aduzindo, em síntese, que requereu a ligação de energia para futura 

instalação do poço artesiano 65 à Rua Ceará no Bairro Cidade Salmen, 

cuja Unidade Consumidora é de nº 6/2638813-2. Alega que, no mês 

05/2018, em visita regular a requerida constatou que os cabos elétricos e 

painéis estavam danificados, sendo que, na data de 11/08/2018, fez a 

reposição dos cabos e a instalação dos painéis elétricos e que, após essa 

data a bomba do poço de 65 HP foi instalada, iniciando seu funcionamento. 

Assevera que, no entanto, no dia 10/07/2018, a empresa requerida lavrou 

o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), dando conta que a unidade 

consumidora estava ligada direto, sem medição, e os equipamentos não 

estavam no local. Sustenta, ainda, que, no dia 30/08/2018, a requerida 

enviou o Termo de Ocorrência nº 660183, relatando que houve 

irregularidade no sistema de medição e os meses a recuperar seriam 

06/2018 e 07/2018, gerando o valor de R$ 22.264,08 (vinte e dois mil, 

duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos). Acrescenta que tal 

cobrança é ilegal, uma, porque não houve prestação do serviço, já que a 

bomba ainda não tinha sido instalada; duas, porque é ilegal a cobrança por 

consumo presumido; três, porque o débito foi apurado de forma unilateral. 

Assim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ENERGISA abstenha de suspender o fornecimento da 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº. 6/2638813-2, bem como se 

abstenha de proceder com a cobrança ou notificação das faturas 

referente em discussão, impedindo ainda que a requerida insira o nome do 

SANEAR nos órgãos de proteção ao crédito. 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). Na hipótese, verifica-se, nesta fase inicial, que o débito discutido é 

resultado de cálculo de revisão de faturamento após a constatação de 

irregularidade no sistema de medição, conforme se depreende da carta ao 

cliente de Id. 16027358. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

entende ser ilegítima a suspensão do fornecimento do serviço se o débito 

decorrer de irregularidade no medidor de energia elétrica, apurado de 

forma presumida e unilateral pela concessionária. Nesse sentido: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE NO 

MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta 

Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o 

serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo 

tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido” (STJ - 

AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 08/09/2014). “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FRAUDE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL - ILEGALIDADE - 

IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS 

FIRMADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte 

firmou o entendimento de que o fornecimento de energia elétrica não pode 

ser interrompido se a alegada fraude no medidor tiver sido apurada 

unilateralmente pela concessionária do serviço público. 2. Impossibilidade 

de rever as premissas fáticas firmadas pelo tribunal de origem. Incidência 
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da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no 

AREsp: 159109 SP 2012/0058452-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, 

Data de Julgamento: 11/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/04/2013). Assim, a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica mostra-se possível apenas na hipótese de o débito 

cobrado ser referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas 

mensalmente (contas regulares), situação que não se amolda ao caso em 

comento, porque a ameaça de corte se dar em virtude de débito apurado 

unilateralmente pela Concessionária, decorrente de suposta fraude no 

medidor de consumo. Logo, se a concessionária de energia elétrica 

pretende realizar a cobrança de dívida pretérita, deve valer-se das vias 

adequadas para cobrar eventual diferença apurada no consumo de 

energia elétrica. Além de relevante o fundamento invocado, impossível 

ignorar que, sem a concessão da tutela de urgência, a medida resultará 

ineficaz, caso venha a ser concedida apenas pela sentença final, em face 

de ser de suma importância a energia elétrica para a empresa autora, o 

que se traduz em perigo da demora. Com essas considerações, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória 

de urgência para determinar que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/2638813-2, 

referentes às faturas no valor de R$ 5.566,02, com vencimento em 

28/11/2018, 28/12/2018, 28/01/2019 e 28/02/2019, bem como se abstenha 

de proceder com a cobrança ou notificação das faturas referente em 

discussão, impedindo ainda que a requerida insira o nome do SANEAR nos 

órgãos de proteção ao crédito. Deixo de designar audiência de conciliação 

ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos 

do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 15 (quinze) dias. Cientifique o(a) 

demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quarta-feira, 7 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007282-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA SANTANA COSTA GRASSIOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1007282-90.2017.811.0003 VISTO. CELIA MARIA 

SANTANA COSTA GRASSIOTO ajuizou ação de indenização por danos 

morais em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que GERALDO GRASSIOTO, 

esposo da autora, faleceu em 13/11/2015, em razão da omissão dos réus 

em não realizarem uma cirurgia de aneurisma no falecido. Consta na 

petição inicial que, em 06/10/2015, foi solicitado à transferência com 

urgência do falecido para um centro neurocirúrgico, a fim de ser 

submetido a um procedimento médico denominado de embolização de 

aneurisma cerebral. Em razão da omissão dos réus, a autora ajuizou em 

desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis/MT, 

ação de obrigação de fazer para que o paciente fosse submetido à 

cirurgia. Obteve a liminar, porém o seu esposo não foi operado em tempo 

hábil, vindo a falecer em 13/11//2015. Assim, pleiteia a condenação dos 

réus a título de reparação de danos morais, no valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais). O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou 

contestação, dizendo que o paciente foi socorrido corretamente, 

recebendo todo o atendimento médico necessário e exames disponíveis, 

sendo empregada a melhor técnica disponível na busca do melhor 

resultado possível, dentro das limitações humanas na seara médica e não 

há prova de qualquer falha no serviço médico prestado (Id. 10718747). O 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS também apresentou contestação, alegando 

que “não há que se falar em responsabilidade civil da Administração, pois 

não comprovada a falha do serviço médico fornecido à autora, o dolo ou a 

culpa do médico tampouco o nexo de causalidade entre o serviço médico 

fornecido e o falecimento de Geraldo Grassioto” (Id. 10895314). A parte 

autora impugnou o conteúdo das contestações (Id. 11397406). Na fase de 

especificação das provas, o Município de Rondonópolis requereu o 

depoimento pessoal da autora (Id. 11471452). A parte autora pugnou pela 

produção de prova documental e testemunhal (Id. 11479128). O Estado de 

Mato Grosso informou que não tem provas a produzir (Id. 11492526). O 

Município de Rondonópolis requereu o depoimento pessoal da autora e o 

Estado de Mato Grosso não se manifestou. No despacho saneador, 

declarou-se o feito saneado, bem como deferiu a produção da prova 

testemunhal e depoimento pessoal da parte autora, designando-se 

audiência (Id. 12360303). A autora requereu a juntada da reportagem 

realizada no Hospital Regional de Rondonópolis, acerca dos pacientes que 

aguardavam a liberação da cirurgia pelo SUS, dentre esses o do Sr. 

Geraldo Grassioto (Id. 12652062). Os requeridos não concordaram com a 

juntada da referida reportagem, por não se tratar de documento novo (Id. 

12830616 e 12892242). O pedido de juntada foi indeferido, por não 

vislumbrar nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 435 do CPC 

(Id. 13536775). Na audiência de instrução e julgamento, colheu o 

depoimento pessoal da parte autora e inquiriu-se a testemunha arrolada 

pela parte autora: José Antônio dos Santos, bem como a testemunha 

arrolada pelo Município de Rondonópolis: Hermógenes Ferreira de Oliveira 

Neto. As partes apresentaram alegações finais orais e determinou a 

intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar alegações finais (Id. 

14893868). O Estado de Mato Grosso apresentou alegações finais, 

pugnando pela improcedência do pedido inicial (Id. 15314835). É o 

relatório. Decido. A autora pleiteia indenização por danos morais 

decorrentes da omissão dos serviços públicos de saúde, em razão da 

demora na realização de procedimento cirúrgico, o que acarretou a morte 

do esposo da requerente. Sr. Geraldo Grassioto. Pois bem. De início, 

cumpre assentar que a Responsabilidade Civil do ente público pelos danos 

decorrentes de sua omissão não encontra amparo na teoria do risco 

administrativo, porque o gravame não decorre da atuação positiva de um 

de seus agentes (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), mas da 

inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada 

fez ou que pouco fez para prevenir a ocorrência de um evento lesivo que 

deveria prevenir. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito 

firmou o entendimento de que a omissão do Poder Público implica em sua 

responsabilização subjetiva, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE CAUSADO EM RODOVIA 

FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 515 DO CPC – NÃO 

OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DNER. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA UNIÃO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE 

SUBJETIVA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE 

NÃO FOI DEMONSTRADA A CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 07/STJ. [...]. No campo da responsabilidade civil do Estado, se 

o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da 

responsabilidade subjetiva. Como leciona Celso Antonio Bandeira de Mello, 

"se o Estado não agiu, não pode logicamente, ser ele o autor do dano. E, 

se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a 

impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu 

dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo" ("Curso de direito 

administrativo", Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855). Adotar 

entendimento diverso do esposado pela Corte de origem, para concluir que 

foi demonstrada a culpa da Administração em relação ao acidente 

ocorrido, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é 

inviável nesta instância especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 07 

deste Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prequestionamento dos 

artigos 1518 e 1553 do Código Civil e 23, caput e IX, do Decreto nº. 

1.655/95. Recurso especial improvido.” (STJ: REsp nº 639908/RJ., 2ª T., 

rel. Min. Franciuli Neto, v.u., DJ de 25-4-2005, p. 309). Considerando que a 

Administração Pública só pode responder por ato omissivo quando adota 

comportamento ilícito, ou seja, quando descumpre o seu dever de impedir 

a eclosão de um evento danoso, adotando comportamento negligente, 

imperito ou imprudente, cumpre analisar se esse é o caso dos autos. É 

sabido que para aferir a existência de culpa, se faz necessário perquirir 

as causas do evento, na forma orientada pela legislação civil. A 

responsabilidade civil repousa em três pressupostos inarredáveis: a) o 

dano suportado pelo pretendente à indenização; b) o ato do agente; c) o 

nexo causal entre o dano objeto de ressarcimento e a conduta daquele a 
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quem se atribui a responsabilidade. Sem a coexistência desses três 

elementos, não há como se cogitar a obrigação indenizatória. Da análise 

do conjunto probatório trazido aos autos, verifica-se que o marido da 

autora compareceu ao Pronto Atendimento de Rondonópolis, no dia 

17/09/2015, com queixa de dor de cabeça, tontura e mal, e na data de 

23/09/2015, reclamando de cefaleia há mais ou menos três semanas (Id. 

10026470, p. 4). Extrai-se, ainda, que o Sr. Geraldo, no mesmo dia 

23/09/2015, realizou consulta com o médico Dr. Darly Lino de Carlos, o 

qual encaminhou para avaliação no Hospital Regional de Rondonópolis (Id. 

10026915, p. 4). O relatório médico de Id. 10026915, p. 5 aponta que o 

falecido foi internado no Hospital Regional de Rondonópolis, em 

23/09/2015, com história de cefaleia súbita há 15 dias, sendo realizado o 

exame de arteriografia, constatando Aneurisma de Comunicante Posterior 

A D, tendo sido solicitado a realização de procedimento cirúrgico de 

aneurisma cerebral, em caráter de urgência, na data de 07/10/2015 (Id. 

10026915, p. 1). Em 10/11/2015, o Sr. Geraldo foi encaminhado a UTI, 

quando houve nova ruptura do aneurisma, conforme se infere do 

prontuário de Id. 10026915, p. 2 e atestado médico de Id. 10026915, p. 6; 

vindo a óbito em 13/11/2015. Consta, ainda, que foi ajuizada ação de 

obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Rondonópolis, na data de 28/10/2015, pleiteando a realização da cirurgia 

de Embolização de Aneurisma Cerebral, a qual foi distribuída para este 

juízo, sob o nº 16196-34.2015.811.0003, Código 804682. O pedido de 

tutela antecipada foi deferido, em 29/10/2015, para determinar que os 

requeridos forneçam ao paciente Geraldo Grassioto a cirurgia de 

Embolização de Aneurisma Cerebral, no prazo de 72h (setenta e duas 

horas). O Estado foi citado na data de 03/11/2005 (Id. 10031212, p. 4), 

apresentando os requeridos contestação, em 09/11/2015, tendo a parte 

autora requerido o bloqueio de valores para custear a cirurgia almejada, 

tendo sido determinado no dia 10 do corrente mês e ano, a juntada de mais 

um orçamento (Id. 10031172). Na hipótese, todos os relatórios médicos e 

prontuários encartados aos autos demonstram que o esposo da autora 

recebeu o tratamento médico necessário, desde quando deu entrada no 

Hospital Regional de Rondonópolis. Depreende-se que, a partir do 

momento em que foi verificado o diagnóstico de aneurisma de comunicante 

posterior A D, foi imediatamente solicitado o procedimento cirúrgico de 

embolização de aneurisma cerebral. No caso, foi solicitada a cirurgia no 

dia 07/10/2015 e o marido da autora faleceu em 13/11/2015. Não há nos 

autos elementos que comprovam que o óbito do esposo da autora 

decorreu da demora na realização do procedimento cirúrgico, como 

alegado pela parte autora. Embora a cirurgia almejada fosse urgente, 

todos os procedimentos para a realização via Sistema Único de Saúde foi 

adotado com maior brevidade, tanto é que o paciente foi regulado pela 

Central de Regulação na mesma data da solicitação da cirurgia, ou seja, 

07/10/2015. Evidente que a enfermidade que acometia o companheiro da 

autora já se encontrava em estágio avançado, tanto que este veio a 

falecer apenas 36 dias após o diagnóstico. Dessa forma, o acervo 

probatório produzido não é possível afirmar que somente a ausência da 

imediata submissão do paciente à cirurgia recomendada teria agravado a 

saúde do paciente a ponto de ocasionar a sua morte. Nesse contexto, não 

se desconsidera a dor moral da família, diante do óbito de um ente querido, 

no entanto, não há o nexo de causalidade que justificaria a condenação 

dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em caso semelhante: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS - RECUSA DA CIRURGIA 

DO IRMÃO DA AUTORA - AUTORIZAÇÃO POR LIMINAR - ÓBITO ANTES 

DE SER REALIZADO O PROCEDIMENTO - PERÍCIA MÉDICA - DEMORA QUE 

NÃO LEVOU À MORTE - AUSÊNCIA DE CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE 

- REPARAÇÃO INCABÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrado 

o nexo de causalidade entre a demora na autorização da cirurgia do irmão 

da autora e o óbito, a operadora do plano de saúde não tem 

responsabilidade pelo ocorrido, e nem cabe consequentemente, 

indenização por danos morais reflexos” (Ap 145609/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018). Assim, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Com essas considerações, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização formulado por CELIA MARIA SANTANA COSTA 

GRASSIOTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios arbitrados em a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 6 de 

novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007159-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª FERNANDA VAUCHER 

OLIVEIRA KLEIM PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012315-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE BORGES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1012315-27.2018.8.11.0003 VISTO. Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato 

desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - 

acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para oferecer resposta escrita, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) 

que, não sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) 

autor(a) (art. 344 do CPC). DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à 

parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, 7 

de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008953-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA RODRIGUES DOS SANTOS NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR OAB - MS16337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008953-17.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ODILZA RODRIGUES DOS 

SANTOS NOVAIS RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO VISTO 1. 

Apure-se o valor das custas iniciais. 2. Após, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que não tem condições de 

pagar o valor das custas. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 12 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N°: 1001732-80.2018.8.11.0003 VISTO. O SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS ajuizou ação 

ordinária com pedido de tutela de urgência em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em suma, que possui 2.528 filiados e conta 

com apenas 3 servidores licenciados para o trabalho em prol dos 

servidores, conforme portaria nº 21.522 de 08 de março de 2017, que são 

eles: Geane Lina Teles de Moura (Presidente), Rubens de Oliveira Paulo 

(Secretário Geral) e Renato Leite Duarte (Secretário de Finanças). Aduziu 

que o Estatuto da Educação (Lei Complementar nº 228/2016) prevê a 

licença de até o máximo de 04 (quatro) servidores para desempenho de 

mandato classista, já o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 

Município de Rondonópolis/MT (Lei nº 1.752/90) garante o licenciamento de 

apenas 03 (três) servidores. Alegou que há divergência quanto à 

aplicação das leis, pois enquanto os servidores entendem que devem ser 

licenciados quatro servidores o Município entende que apenas três podem 

ser licenciados. Asseverou, ainda, que buscou administrativamente o 

pleito, porém obteve resposta negativa ao argumento de que o sindicato 

não é apenas da educação e sim de toda categoria, razão pela qual 

aplica-se a Lei nº 1.752/90. Ao final, requereu a concessão de tutela 

provisória de urgência, a fim de que seja determinado o licenciamento do 

Vice-Presidente Reuber Teles Medeiros para desempenho de mandato 

classista, biênio 2017/2018. Ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos, tornando definitiva a liminar. Intimado para comprovar a 

impossibilidade de pagar as custas processuais, o autor apresentou 

documentos (Id. 12367530). O pedido de tutela de urgência foi indeferido 

(Id. 13147699). O autor interpôs Agravo de Instrumento em face da 

decisão que indeferiu a tutela de urgência (Id. 13249757). O Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso indeferiu o pedido de antecipação de tutela 

recursal (AI nº 1005435-28.2018.811.0000 – ID 14472857). O Município 

apresentou contestação alegando que a Lei Municipal nº 1.752/90 prevê, 

para todos os servidores, que o afastamento para desempenho de 

mandato classista restringe-se até 03 (três) servidores e não 04 (quatro) 

como argumenta o autor, pois a Lei 226/2016 é específica e aplicável para 

a criação de um futuro sindicato dos profissionais da educação, motivo 

pelo qual a presente ação deve ser julgada improcedente (Id. 14580159) O 

autor impugnou a contestação, reiterando os termos da inicial e refutando 

os argumentos da defesa (Id. 14900496). Intimadas, as partes informaram 

que não pretendem produzir outras provas, além das existentes nos autos 

(Id. 15262281 e 15271073). É o relatório. Decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde. A matéria em 

questão diz respeito à licença do servidor Reuber Teles Medeiros para o 

exercício de mandato classista, no cargo de Vice Presidente do Sindicato, 

que foi indeferido pelo Município em razão da limitação de dispensa para 3 

(três) servidores, conforme a disciplina o art. 101, §1º da Lei Municipal nº 

1.752/90. Compulsando os autos, verifica-se que o servidor Reuber Teles 

Medeiros foi eleito Vice Presidente da Diretoria Administrativa do SISPMUR 

para exercer mandato de 2017 a 2019 (fls. 17/21 do PDF). Entretanto, o 

pedido administrativo de licenciamento do servidor foi indeferido devido à 

existência de 3 (três) servidores municipais em licença de mandato 

classista, limite máximo permitido pela Lei. De acordo com a Constituição 

Federal, constitui direito social fundamental de todo servidor público civil a 

livre sindicalização, da qual é consectário lógico o afastamento 

remunerado do cargo para o desempenho de mandato classista, a ser 

exercido nos limites e nos termos da Lei, a teor dos arts. 5º, incisos XVII e 

XVIII; 8º e 37, inciso VI. Nesse contexto, a Constituição Estadual, ao dispor 

sobre a dispensa de servidores da administração pública direta e indireta 

para o exercício de mandato eletivo em sindicato ou entidade associativa, 

estabelece o limite para a dispensa de servidores na seguinte forma: Art. 

133 Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade 

sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de 

membros da Administração Pú-blica, será colocado à disposição da 

entidade, desde que: I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três 

servidores, em entidade que con-gregue um mínimo de mil representados; 

II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades 

que con-gregue menos de mil e mais de trezentos representados. No 

âmbito municipal, o tema é regulado pelo Estatuto dos Servidores Públicos 

de Rondonópolis (Lei nº 1.752/1990) que porta a seguinte dicção: Art. 101 

- É assegurado ao Funcionário o direito à licença para desempenho de 

mandato em confederação, federação, associação de categoria 

profissional de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou 

ainda, entidade fiscalizadora da profissão, com remuneração, quando se 

tratar de mandato exercido perante a entidade local e sem remuneração 

nos demais casos. § 1° - Somente poderão ser licenciados os 

Funcionários eleitos para cargos de direção ou representação nas 

referidas entidades, até o máximo de 3 (três) por entidade. No caso 

concreto, o Sindicato conta com mais de mil representados, e como restou 

constatado, já existiam 3 (três) servidores licenciados para o desempenho 

de mandato classista (Portaria nº 21.522/2017 - Id. 12196264). Portanto, 

se existe norma legal no âmbito Estadual e Municipal que restringe o 

número de 3 (três) servidores a serem dispensados para o desempenho 

de mandato sindical e tendo sido esta a razão apontada pelo Município de 

Rondonópolis para indeferir a licença do servidor Reuber Teles Medeiros 

para o exercício de mandato classista, não está comprovada a ilegalidade 

do ato. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA 

EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. ART. 2º, ALÍNEA B, DA LEI N. 

9.073/90. LIMITE DE ONZE DISPENSAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

INEXISTÊNCIA. 1. A impetração discute a legalidade do ato do Secretário 

da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul que revogou a licença para 

desempenho de mandato classista concedida a Técnico do Tesouro do 

Estado, à consideração de que o órgão público havia atingido o limite de 11 

(onze) servidores dispensados pelo mesmo motivo. 2. O ato questionado 

tem amparo no art. 2º, alínea b, da Lei n. 9.073/90, que estabelece: "Art. 2º 

- A dispensa fica limitada: (...) b) no caso de entidades sindicais, aos 

integrantes da Diretoria Executiva, na forma estatutária, até o limite de 

onze, salvo ampliação mediante convenção coletiva de trabalho". 3. A 

exegese proposta pelo recorrente, no sentido de autorizar o licenciamento 

de 11 (onze) servidores em prol de cada novo sindicato, não condiz com a 

literalidade da Lei, nem com seus aspectos lógico-jurídicos, devendo-se 

atentar, ainda, à simetria com o art. 92 da Lei n. 8.112/90, que, ao 

estabelecer limites para a concessão de licença para desempenho de 

mandato classista, relaciona o tamanho da respectiva entidade ao número 

máximo de servidores passíveis de dispensa. 4. Também deve ser 

considerada a proporcionalidade, uma vez que o normativo em comento 

tem por escopo manter o direito fundamental de representação classista 

sem descurar do interesse coletivo, mais especificamente o princípio da 

continuidade do serviço público. 5. O insurgente não demonstrou o 

atendimento ao requisito contido no art. 2º, alínea b, da Lei Estadual n. 

9.073/90, razão pela qual deve ser mantido o acórdão denegatório da 

segurança pretendida. 6. Recurso em mandado de segurança a que se 

nega provimento (STJ - RMS: 46062 RS 2014/0175913-6, Relator: Ministro 

OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 02/12/2014)”. Destaco que o SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS representa 

todos os servidores do Município e não a uma classe de profissionais. 

Logo, a Lei nº 228/2016 (que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras 

da Educação no Município), sobre a qual o autor fundamenta sua 

pretensão, não se aplica ao caso, mas sim o Estatuto dos Servidores 

Municipais, conforme mencionou a Relatora no Agravo de Instrumento nº 

1005435-28.2018.8.11.0000: (...) Desta forma, deve-se aplica a lei geral 

dos servidores públicos e não a lei referente aos professores, posto que 

é uma categoria específica de servidor público (Id. 14472906). Assim, não 

havendo qualquer ilegalidade no ato praticado pela administração 

municipal, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Com essas 

considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS. Informe à 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça o teor 

desta decisão, no Agravo de Instrumento nº 1005435-28.2018.8.11.0000. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

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

consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo 

Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da 

sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 
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concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). P.R.I.C. Rondonópolis, quarta-feira, 07 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002364-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINE NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS OAB - MT3677/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º 1002364-09.2018.8.11.0003 VISTO. KELLEM CRISTINE 

NOVAES ajuizou ação ordinária com obrigação de fazer c/c exibição de 

documentos c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que foi classificada 

na posição 141 no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis (EDITAL N.º 001/2015-PMR/SEMED, DE 31 DE AGOSTO DE 

2015), para o cargo de Professor do Ensino Fundamental. Aduziu que, no 

período de validade do concurso, houve a nomeação dos aprovados até a 

numeração 81 e que houve a contratação de 300 pessoas para exercer o 

cargo em comissão de professores do ensino fundamental, conforme se 

infere do documento de transferência de dotação folha de pagamento de 

julho e folha de pagamento 13º do salário, 1ª parcela de 2016. Alegou, 

ainda, que, antes do término de validade do concurso público, o requerido 

promulgou a Lei nº 9.557/2017, que autoriza o Poder Executivo a efetuar 

contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo 

Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de 

Educação, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, ou seja, para contratação de profissionais na área da 

educação fundamental; sendo, posteriormente, realizado o processo 

seletivo simplificado 001/2018/SMGP, no qual houve a contratação de 109 

pessoas. Acrescentou que o requerido se utiliza do expediente da 

contratação temporária com nítido intuito de não dar posse aos servidores 

classificados no concurso de preenchimento efetivo, mesmo havendo a 

necessidade do serviço. Assim, requereu a concessão de tutela 

antecipada para determinar que o requerido proceda à nomeação e posse 

da autora no cargo de Professor do Ensino Fundamental. Em seguida, 

requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização, no 

valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de dano moral. O pedido 

de tutela antecipada foi indeferido por meio da decisão de fls. 318/323 do 

PDF. Citado, o réu apresentou contestação e sustentou que a 

Municipalidade atende ao princípio da conveniência e necessidade, se 

houve necessidade da administração, nada impede esta Administração 

Pública de editar uma nova lei no que tange a contratação em caráter de 

substituição. Alegou, ainda, que a classificação no concurso público não 

assegura ao candidato o direito de posse, mas apenas mera expectativa 

(fls. 326/335 do PDF). A autora apresentou impugnação à contestação, 

refutando os argumentos da defesa e ratificando os termos da inicial (fls. 

375/377 do PDF). Intimadas as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, o Município informou que não pretende produzir prova 

testemunhal e juntou a Lei Municipal nº 9.557/2017 (fls. 380 do PDF). A 

autora, por sua vez, deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (fls. 

400). É o relatório. Decido. A autora pretende sua nomeação no cargo de 

docente do ensino fundamental, sob o argumento de que houve 

contratação temporária para preenchimento de vagas existentes. 

Compulsando os autos, verifica-se que a autora foi classificada para o 

Cargo de Professor do Ensino Fundamental, na posição 141, no concurso 

público aberto pelo edital nº 001/2015-PMR/SEMED, de 31 de agosto de 

2015 (fls. 87 do PDF); ou seja, fora do número de vagas, já que foram 

ofertadas 41(quarenta e uma) vagas de ampla concorrência, 6 (seis) para 

pessoas com deficiência e 13 (treze) para pessoas com baixa renda, 

conforme Edital de Complementação e de Retificação nº 

0 0 2 / 2 0 1 5 - P M R / S E M E D 

(http://www.cev.ufmt.br/Portal/Concursos/SEMEDROO2015/EDITAL%20D

E%20COMPLEMENTAR%2002.pdf). Ressalta-se que o referido certame foi 

homologado em 5 de fevereiro de 2016, por meio do Decreto nº 

7.811/2016. Como se vê, a requerente foi aprovada no concurso público, 

fora do número de vagas previsto no edital referente ao cargo de 

Professor do Ensino fundamental, de modo que ela não tem direito 

subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. Como se 

sabe, o candidato aprovado fora do número de vagas prevista no edital do 

concurso público tem mera expectativa de direito. Todavia, à luz da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal, essa expectativa pode se transmutar em direito subjetivo à 

nomeação e posse, quando, dentro do prazo de validade, ocorrer 

contratação precária de terceiros para o preenchimento de vagas, salvo 

situações excepcionais devidamente justificadas pela Administração. 

Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. 

CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. DIREITO 

À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE 

PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. É 

pacífico nesta Corte o entendimento de que a contratação de empregados 

temporários gera, aos aprovados em concurso público, direito subjetivo à 

nomeação, desde que comprovada a necessidade de contratação de 

pessoal. 2. No caso dos autos, tendo a agravada sido aprovada em 2º 

lugar no concurso, que visava ao provimento de 1 (uma) vaga para o 

cargo de professor, e considerando que, após a realização de concurso 

para contratação de professor em caráter temporário, a própria agravada 

foi contratada, resta evidente o direito líquido e certo da parte à nomeação. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, RE 733030 MA, 

Relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Data do Julgamento 

18/2/2014). “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. 

APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. 

Inexistência de óbice ao conhecimento do recurso especial da 

Universidade Federal de Santa Maria. 2. O candidato aprovado fora do 

número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que se 

convola em direito subjetivo acaso demonstrada a existência de cargos 

vagos, bem como a ocorrência de preterição ao seu direito, em razão da 

contratação de servidores temporários. 3. Hipótese em que a abertura de 

novo certame destinou-se ao preenchimento do cargo de Professor 

Adjunto, cargo diverso daquele para o qual o ora agravante se habilitou 

(Professor Assistente). 4. Ademais, caberia ao autor da demanda 

comprovar que o surgimento de novas vagas, em decorrência de uma 

aposentadoria e duas vacâncias, se referia ao mesmo cargo por ele 

almejado, o que não ocorreu. 5. Estando o acórdão recorrido em manifesto 

confronto com a jurisprudência dominante nesta Corte Superior e no 

Supremo Tribunal Federal, é plenamente admitido o provimento singular do 

recurso, pelo próprio relator, nos moldes do art. 557, § 1º-A, do Código de 

Processo Civil. 6. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 

782681, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data do 

Julgamento 8/5/2014). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do 

número de vagas possui direito de ser nomeado, caso demonstre a 

existência de cargos vagos, bem como a ocorrência de efetiva preterição 

de seu direito, em razão da contratação de servidores temporários, no 

decorrer do prazo de validade do concurso, o que não ocorreu na 

espécie. Em que pese a demandante afirme que houve a contratação de 

109 pessoas para exercem o cargo de professor do ensino fundamental 

(Processo Seletivo Simplificado 001/2018/SEMGP), para o qual ela foi 

aprovada no certame, os documentos juntados, nesta fase inicial, não 

comprovam que tais contratações ocorreram com o intuito de preencher 

cargos efetivos vagos. Isso porque, de acordo com Edital de Seleção nº 

001/2018, disponibilizado no DIORONDON nº 4121, o Processo Seletivo 

Simplificado 001/2018/SEMGP teve como objetivo a “contratação por tempo 

determinado de profissionais para prestarem serviço junto a Secretaria 

Municipal de Educação, nos casos de impedimento em virtude de licenças 

e afastamentos de servidores efetivos, conforme disposto no artigo 22 da 

Lei Complementar 228/2016, bem como atende à necessidade temporária 

de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação” 

(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/docs/Diario-4121-16-01-18%20%20E

dital%20PSS% 20 001-2018-SEMED.pdf). Assim, depreende-se que o 

referido teste seletivo visou apenas à contratação de professores para 

substituição daqueles afastados ou em licença de acordo com a lei e não 

o preenchimento de cargos efetivos vagos. De outro norte, a alegação de 

que a Municipalidade nomeou e mantém mais de 300 professores em 

cargo em comissão é frágil. Analisando a lista apresentada pela 

requerente (documento de transferência de dotação folha de pagamento 
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de julho e folha de pagamento 13º do salário, 1ª parcela de 2016), 

verifica-se que há relacionados tanto servidores efetivos como 

contratados e que a grande maioria dos contratados já foi exonerada, o 

que demonstra, em tese, que referidas contratações também não serviram 

para preencher cargos efetivos vagos. Portanto, os documentos juntados 

aos autos não comprovam, de maneira efetiva, a contratação precária de 

servidores para preenchimento de cargos efetivos vagos em quantitativo 

superior a colocação da autora, de modo que ela não tem direito subjetivo 

à nomeação. Assim, no caso, não está caracterizada a preterição, de 

modo que a autora não tem direito subjetivo à nomeação e, 

consequentemente, à indenização por dano moral. Com essas 

considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por KELLEM CRISTINE 

NOVAES. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do 

Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações 

decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 

12 da Lei n.º 1.060/50). P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 06 de novembro 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005142-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Processo nº 1005142-49.2018.8.11.0003 Visto. BANCO DO BRASIL S/A 

ajuizou embargos à execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, alegando, em síntese, a nulidade da CDA apresentada na 

execução fiscal nº 1002135-49.2018.811.0003, ao argumento de que não 

atende as exigências formais do artigo 202, do CTN e artigo 2º, §5º, da Lei 

de Execução Fiscal (nº 6.830/80), haja vista que não forram indicados nos 

referidos títulos os preceitos legais violados que embasam a sua 

fundamentação. Aduziu a irregularidade da constituição do crédito, haja 

vista que decorrente de multa aplicada sem parâmetros exigidos pela Lei 

do Consumidor. Sustentou, ainda, que a multa aplicada pelo PROCON é 

desproporcional, sendo que a autoridade administrativa não observou os 

critérios legais para a dosimetria da pena. Ao final, requereu a suspensão 

do crédito tributário, em virtude do depósito integral do débito objeto da 

execução fiscal, bem como a extinção da execução fiscal, com o 

reconhecimento da nulidade da CDA. A Fazenda Pública Municipal, por sua 

vez, ofereceu impugnação aos embargos, alegando a desnecessidade de 

juntada de processo administrativo. Defendeu, ainda, a higidez da CDA; a 

regularidade do processo administrativo e da decisão que aplicou a multa. 

Informou que não deseja produzir provas (fls. 126/149 do PDF). Intimado 

para especificar as provas que pretendem produzir, o embargante não se 

manifestou (fls. 151 do PDF). É o relatório. Decido. A matéria tratada 

nestes autos é unicamente de direito, não havendo, portanto, necessidade 

de produção de provas em audiência, de modo que, nos termos do art. 

920, II, do Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide. 

De início, anoto que, embora o embargante tenha depositado judicialmente 

o valor de R$ 6.843,91 (valor inicial da dívida) (fls. 49 do PDF), a execução 

já se encontra garantida com o bloqueio judicial, no valor de R$ 8.045,90, 

efetuado em 16/10/2018, via Bacenjud (execução fiscal nº 

1002135-49.2018.8.11.0003 - id. 16026066). REQUISITOS DA CDA. O 

embargante requer seja extinta a execução, sob a alegação de que a CDA 

é nula, na medida em que não aponta os preceitos legais violados que 

embasam a sua fundamentação. Sem razão o embargante, pois a CDA nº 

36/2018 indica com clareza que o crédito é decorrente de multas aplicadas 

em procedimentos administrativos que tramitaram no PROCON, bem como 

a fundamentação legal (artigo 56, I, da Lei 8.078/90, do Código de Defesa 

do Consumidor) (execução fiscal nº 1002135-49.2018.8.11.0003 – Id. 

12437575). Como se vê, os requisitos formais para a validade da CDA 

foram observados, pois o referido título executivo cumpre as exigências 

estabelecidas no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e artigo 202 do CTN, 

apontando o período da dívida, o montante atualizado do débito, além de 

indicar o valor originário, multa, juros, a origem, natureza e fundamento 

legal da dívida e dos encargos incidentes, bem como data da inscrição e 

número de inscrição em dívida ativa. Logo, é de se concluir que o título 

executivo posto em cobrança encontra-se formalmente perfeito e é 

exigível, não podendo ser desconstituído quanto a seu mérito através 

destes embargos, visto que foram observadas todas as formalidades 

legais. Por essa razão, afasto a alegação de nulidade da CDA, fundada na 

ausência dos requisitos. DA MULTA APLICADA PELO PROCON. Sobre a 

multa, objeto da execução fiscal em apenso, cabe ressaltar que como 

Órgão de Fiscalização e Defesa do Consumidor, o PROCON possui 

competência administrativa para aplicar sanções aos fornecedores que 

não observarem as normas vigentes, sendo que seu poder de polícia 

decorre das normas previstas na Lei 8.078/90, art. 55; Decreto Estadual n° 

3.571/2004, art. 1º e Decreto Federal n°. 2.781/97, artigo 4º. É certo que a 

imposição de multa é ato de competência da administração pública, desde 

que sua fundamentação seja suficientemente clara e tenha base nos fatos 

legalmente previstos, sendo que a atuação do judiciário sobre as decisões 

administrativas se limita quanto a sua legalidade ou não. O Administrador 

deverá sempre, apesar de ser um ato administrativo discricionário, como in 

casu, estar adstrito aos limites da legalidade e dos demais princípios que 

regem a Administração Pública e em especial os princípios constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa. No caso em tela, o embargante não 

demonstrou que a administração não observou os princípios do processo 

legal, pois sequer juntou as reclamações que tramitaram no órgão 

consumerista ou as decisões administrativas que afirma o embargante 

serem imotivadas. De acordo com a CDA nº 36/2018, o crédito executado, 

no valor de R$ 6.843,91, é decorrente de multa aplicada pelo PROCON. 

Não há como fazer um juízo acerca da proporcionalidade ou não da 

referida sansão ou mesmo acerca da fundamentação da decisão 

administrativa, quando não há nos autos, sequer, informações sobre do 

que ocorreu no processo administrativo. Com efeito, o embargante não 

informou quais os fundamentos da decisão administrativa ou mesmo sobre 

a impossibilidade de ser ter acesso ao processo que tramitou no PROCON. 

Também não se preocupou em produzir provas de suas alegações quanto 

à insubsistência da multa, nem mesmo quando intimado para especificar o 

interesse na produção de provas. Como se sabe, o processo 

administrativo não se trata de documento essencial à ação de execução 

fiscal, que necessita ser instruída apenas com a Certidão da Dívida Ativa 

(CDA), conforme estatuído no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/80. Nos 

termos do artigo 41, da Lei nº 6.830/80, cabe ao interessado dirigir-se à 

parte ré e pleitear a cópia dos autos do processo administrativo. Somente 

se isso lhe for negado é que o julgador determinará que o exequente traga 

aos autos cópia do procedimento administrativo, o que não ocorreu no 

caso em exame. Como se vê, o ônus da juntada do processo 

administrativo é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e 

liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em 

contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos 

termos do art. 204 do CTN. Neste sentido: “EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DA JUNTADA DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE. TAXA SELIC. 

LEGALIDADE. MULTA FISCAL. 1. Presentes os requisitos legais e indicada 

a legislação pertinente a cada acréscimo não há falar em nulidade. A 

ausência do demonstrativo de débito não gera a nulidade do título, 

porquanto não é requisito legal da CDA. Ademais, a dívida ativa 

regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e 

liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca. 2. De acordo com 

o art. 41 da Lei 6.830/80, o contribuinte pode requerer a extração de cópia 

autenticada do processo administrativo na repartição competente. Os 

embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo à parte 

embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis ao julgamento 

da apelação. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 

582.461/SP, em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento 

no sentido de que é legítima a incidência da taxa SELIC na atualização do 

débito tributário, bem como razoável e sem efeito confiscatório o patamar 

de 20% da multa moratória” (TRF-4 - AC: 247431320144049999 RS 

0024743-13.2014.404.9999, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS 

LABARRÈRE, Data de Julgamento: 22/04/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 30/04/2015). Ressalto, ainda, que não se aplica, no caso 

dos autos, os efeitos da revelia, seja porque os embargos, por si só, não 

têm o condão de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título 
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executivo apresentado, in casu, a CDA, sendo mantido o ônus da prova 

em contrário ao que alega, isto é, ao embargante; seja porque, por se 

tratar de direito indisponível, não se operam os efeitos da revelia contra a 

Fazenda Pública, exegese do artigo 345, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Portanto, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente 

o inconformismo do executado/embargante com a sua condenação no 

âmbito administrativo, não há que se falar em insubsistência ou 

desproporcionalidade das multas aplicadas. Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A o 

que faço para rejeitar os embargos propostos contra a execução 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, com fundamento no artigo 

487, I, Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, 

proceda a transferência dos valores depositados na conta judicial para a 

conta indicada pela Fazenda Pública. Condeno o embargante ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, consoante artigo 

85, § 3º, I e §4º, III do Código de Processo Civil. Independentemente do 

trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

execução fiscal nº 1002135-49.2018.811.0003. Após, arquive-se este 

feito, com as cautelas de estilo. Prossiga-se na execução. P.R.I. C 

Rondonópolis-MT, terça-feira, 06 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002135-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

VISTO. A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito. O pedido deve ser deferido. Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente viável. 

Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como primeiro 

bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line constitui 

instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PENHORA ONLINE. 

SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. POSSIBILIDADE. 1 - A 

matéria não enseja mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 

1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou 

sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora •online– pelo 

sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento na busca 

de outros bens do executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - 

AG:  200902010089663 RJ 2009.02 .01 .008966-3 ,  Re la to r : 

Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 

26/04/2011, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

E-DJF2R - Data::10/05/2011 - Página::132). Resultando a penhora negativa 

ou insuficiente para o pagamento total da dívida, desde já autorizo a 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao(a) executado(a), por 

meio do sistema RENAJUD. É possível a imposição de restrição judicial de 

veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o (a) 

executado (a) venha 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 o (a) executado (a) não se desfaça 

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, DETERMINO a penhora de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma 

do artigo 854 do CPC. Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos. Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio realizado. 

No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da resposta 

encaminhada, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em 30 

(trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução. DEFIRO, ainda, a penhora 

de bens em nome da parte devedora, via sistema RENAJUD, tornando 

inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial. Efetuado o registro, caberá ao (a) 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 16 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005840-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005840-55.2018.8.11.0003 VISTO. FERNANDA MARIA 

RIBEIRO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que 

prestou o concurso público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis 

(Edital nº 001/2016-PMR), concorrendo ao cargo de Secretário Executivo, 

para o qual foram ofertas 2 (duas) vagas. Informou que foi classificada 

em 3º lugar para o referido cargo, conforme homologação do resultado 

final do concurso. Alegou que detém direito líquido e certo à nomeação, 

haja vista que a candidata aprovada em segundo lugar foi convocada e 

não tomou posse, ou seja, desistiu da vaga. Sustentou, ainda, que já 

deveria ter sido nomeada e efetivada para o desempenho da função que 

faz jus, pois existe a vaga e a necessidade do serviço. Assim, requereu a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora proceda à 

imediata nomeação da impetrante no cargo de Secretário Executivo. A 

liminar foi deferida para determinar que a autoridade coatora convoque a 

impetrante no cargo de Secretário Executivo para o qual foi classificada 

em 3º (terceiro) lugar no concurso realizado em 2016 (fls. 19/24 do PDF). 

Notificada, a autoridade coatora prestou informações, alegando que o 

concurso ainda se encontra no prazo de vigência e não houve preterição 

de nomeação para o exercício do cargo da impetrante, não existindo, 

portanto, direito subjetivo à nomeação (33/43 do PDF). Parecer do 

Ministério Público pela procedência do pedido, concedendo a ordem liminar 

definitiva para a nomeação em concurso público (fls. 51/53 do PDF). É o 

relatório. Decido. Denota-se que a impetrante busca a sua nomeação ao 

Secretário Executivo para o qual foi classificada em 3º (terceiro) lugar, 

sob o fundamento de que possui direto subjetivo à nomeação em razão da 

desistência da candidata aprovada em 2º (segundo). De acordo com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito à nomeação também 

se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no 

edital, na hipótese deste passar a figurar entre as vagas em decorrência 

da desistência de candidatos melhor classificados. Vejamos: "O direito à 

nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de 

vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em 

decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação 

superior. Precedentes." (RE 946425 AgR, Relator Ministro Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgamento em 28.6.2016, DJe de 9.8.2016). Da 

análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município 

de Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando, inicialmente, 2 (duas) vagas de 

ampla concorrência para o cargo Secretário Executivo (Edital disponível 

e m :  <  h t t p : / / w w w . c e v . u f m t . b r / P o r t a l / C o n c u r s o s 

/PMR2016/Edital%20n%C2%BA%2001.pdf >), tendo sido a impetrante 

classificada em 3º lugar para o citado cargo, conforme resultado final 

homologado pelo Decreto nº 7.997, de 27 de julho de 2018, publicado no 

DIORONDON nº 3764, em 01 de agosto de 2018. Extrai-se, ainda, que os 
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candidatos aprovados para o cargo em questão foram convocados por 

meio do Edital de Convocação nº 018-PMR (DIORONDON nº 3947), em 28 

de abril de 2017, para, no prazo máximo de 30 dias, comparecerem 

munidos de determinados documentos para as devida nomeações. 

Todavia, a declaração acostada no Id. 14398558 revela que a candidata 

Ellys Marina Correa Lucchin, aprovada em segundo lugar, manifestou-se 

expressamente pela desistência da vaga para o cargo de Secretário 

Executivo. Em consulta ao site da Prefeitura de Rondonópolis é possível 

confirmar a desistência da referida candidata, aprovada em segundo 

lugar, pois além de o nome dela não constar na relação de servidores 

ativos, não foi encontrada a respectiva portaria de nomeação 

(http://www.rondonopolis.mt.gov.br/). Nesse contexto, conclui-se que a 

impetrante passou a figurar em 2º lugar, dentro do número de vagas 

previstas no certame. Ressalta-se que, ao anunciar no edital a quantidade 

de vagas a serem preenchidas, o Município manifestou a precisa extensão 

das suas necessidades, em correspondência com a capacidade da sua 

receita financeira, até porque a criação de cargos pressupõe dotação 

orçamentária suficiente, conforme está previsto no artigo 169, § 1º, I, da 

Constituição Federal. Desse modo, certamente o edital vincula o ente 

público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, com a ressalva de 

que, apenas durante o prazo de validade do concurso, é que a 

administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento da 

nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro do 

numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, estando 

a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO 

PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-0259903 

PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO NOMEAÇÃO DO 

IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E CERTO - 

SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. "Dentro do 

prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o 

momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a 

própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um 

direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao 

poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 

Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois de 

expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No caso, o edital n. 

001/2016-PMR, de 16 de fevereiro de 2016, consta que “o prazo de 

validade deste concurso público será de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado por igual período, contado o prazo a partir da data de sua 

homologação, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis” (item 19.5). Ressalta-se que a homologação do concurso 

foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 3764, em 01 de agosto de 

2016 (Decreto nº 7.997/2016), e como não houve a prorrogação do 

certame a validade se expirou em 01 de agosto de 2018. Referida situação 

implica na fumaça do bom direito e o periculum in mora, uma vez que a 

impetrante encontra-se aprovada e classificada dentro do número de 

vagas prevista no edital e expirada a validade do certame sem ter sido 

nomeada para o cargo para o qual concorreu. Com essas considerações, 

CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança pretendida, para 

determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata convocação e 

nomeação da impetrante FERNANDA MARIA RIBEIRO no cargo de 

Secretário Executivo, tendo em vista que, após a desistência da candidata 

antecedente, passou a figura dentro do número de vagas do certame 

realizado em 2016, na 2º colocação. Sem custas (art. 10, inciso III, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 

25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em julgado, comunique-se o 

resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações 

de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, segunda-feira, 05 de novembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005310-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1005310-51.2018.8.11.0003 VISTO. VALDINEY 

RODRIGUES DA SILVA ajuizou ação de restabelecimento de benefício 

previdenciário de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez por acidente de trabalho com pedido de tutela de urgência, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, 

em síntese, que é segurado da Previdência Social por ter contribuído na 

qualidade de empregado na função de serviços gerais. Alegou ser 

portador da patologia denominada de transtorno interno no joelho (CID 10 

M23), que compromete totalmente a capacidade laborativa do autor. 

Aduziu que, em razão da doença, foi afastado do trabalho e recebeu o 

auxílio doença previdenciário NB 6056894138 no período de 02/04/2014 a 

03/11/2015, quando o benefício foi cessado pela autarquia. Sustentou 

que, apesar da alta do INSS, ainda se encontra incapacitado para o 

trabalho, mesmo porque os sintomas persistentes e incidentes da doença 

o impedem de exercer atividades profissionais. Assim, requereu que o 

requerido restabeleça o auxílio doença e converta em aposentadoria por 

invalidez acidentária. A ação foi distribuída incialmente na Justiça Federal 

onde formam realizados os seguintes atos: Foi realizada perícia médica, 

sendo o laudo anexado às fls. 30/37 do PDF. O autor impugnou o laudo 

pericial com o argumento de que destoa dos laudos e atestados médicos 

juntados nos autos e requereu a realização de nova perícia (fls. 39/41). A 

magistrada da Justiça Federal concluiu que o benefício almejado decorre 

de acidente de trabalho e declarou a incompetência daquele juízo, 

determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual (fls. 43/44). O 

requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos 

apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão do benefício 

por ela pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos 

na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso 

destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos 

formulados na exordia. Na eventual hipótese de condenação do órgão 

previdenciário, pugnou, ainda, que o DIB seja fixado na data da realização 

do exame médico pericial (fls. 50/54 do PDF). Intimado, o autor não 

manifestou sobre a contestação (certidão de fls. 60 do PDF). Intimadas as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, não houve 

manifestação (fls. 61 do PDF). É o relatório. Decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Ainda sobre 
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as provas existentes nos autos, saliento ser desnecessária a elaboração 

de nova perícia médica, uma vez que a perícia realizada na Justiça Federal 

se mostra suficiente para o deslinde da causa. Pelo exame dos autos, 

anoto que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social para o fim de ser restabelecido o pagamento do 

benefício auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por 

invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em 

razão das sequelas físicas advindas de atividades exercidas no trabalho. 

Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no 

Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que 

esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividades habituais por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência 

respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. O 

auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos.” Em conformidade, ainda, com a redação expressa do 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação do benefício da 

aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de 

cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a 

subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de 

que o autor não preenche os requisitos para a aposentadoria por invalidez 

ou para o auxílio doença acidentário. Com efeito, o exame pericial 

realizado pelo médico Eduardo Alves Teixeira, em 08/02/2017, sob o crivo 

do contraditório, concluiu que o periciando é portador de lesão do 

ligamento cruzado anterior e menisco medial do joelho esquerdo desde 

2014 (item 2 de fls. 30/31 do PDF). O expert afirmou, ainda, que o autor 

está apto para o trabalho (serviços gerais). A lesão do ligamento cruzado 

anterior e menisco é uma lesão cirúrgica e que deve ser realizada, porém 

não há necessidade expressa do mesmo ficar sem trabalhar até 

acontecer o ato cirúrgico. A mesma não é incapacitante para o trabalho e 

sim para o esporte. O trabalhador normal seja ele em qualquer profissão 

que não seja corredor, atleta, etc, pode conviver com a lesão. Assim 

sendo, entendemos que o mesmo pode desempenhar suas atividades até 

que se concretize a cirurgia (item 3 de fls. 31 do PDF). Observo que, no 

contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por 

profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais 

concreto para o desate dos pontos controvertidos. Assim, na esteira 

destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à 

percepção de auxílio doença ou à aposentadoria por acidente de trabalho, 

porquanto não houve a demonstração da incapacidade para o trabalho. 

Pelo contrário, no laudo da perícia médica, restou claramente atestado que 

o examinado (requerente) não é incapaz para o trabalho e que tem 

condições de desempenhar sua atividade laboral habitual. A despeito da 

inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, em nenhum 

momento negou que o examinado apresenta uma patologia, apenas 

afirmou que a doença não o incapacita para a atividade laboral. Aliás, o 

autor pode, ainda, voltar ao mercado de trabalho desempenhando 

qualquer outra função que não exija esforço físico, considerando que é 

jovem (33 anos de idade), e a lesão no joelho não o impede de trabalhar. 

Portanto, havendo possibilidade de o autor se recuperar da lesão joelho 

por meio de cirurgia, notadamente quando não está incapacitado para o 

trabalho em geral, não há que se falar em conversão do auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez. Além disso, em razão do caráter temporário 

do auxílio doença, não há como determinar que a autarquia permaneça 

pagando o auxílio doença ao autor quando este reúne condições para 

exercer atividade que lhe garanta a subsistência, como no caso dos 

autos. Nesse sentido: “ACIDENTARIA - LESÕES POR ESFORÇOS 

REPETITIVOS INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO COMPROVADA - 

IMPROCEDÊNCIA. Atestado pelo laudo pericial que as lesões ostentadas 

pela autora não geram qualquer restrição funcional, não há razão para se 

conceder amparo acidentado. Apelação improvida.” (TJSP APL 

994082186451 SP, Relator: Luiz de Lorenzi, Órgão julgador: 16ª Câmara 

de Direito Público, Julgamento: 29/06/2010, Publicação: 12/07/2010). 

Assim, justificada a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, 

eis que ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em 

decorrência da inexistência de incapacidade laboral da autora. Com essas 

considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por VALDINEY 

RODRIGUES DA SILVA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à 

sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Transitada 

em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 

terça-feira, 06 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003778-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1003778-42.2018.8.11.0003 VISTO. ILDACY ROCHA DOS 

SANTOS ANCHIETA ajuizou ação de cobrança em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando, em síntese, que é servidora pública estadual, 

integrante da carreira de professor da educação básica e faz jus a 

incorporação de 11,98% nos seus salários decorrente das diferenças 

financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão 

do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas diferenças nos 

últimos cinco anos anteriores à propositura da ação. Aduz que por 

ocasião do Plano Real, a medida provisória nº 434/94 determinou que os 

vencimentos dos servidores civis e militares seriam convertidos pelo 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. Assevera que, 

diferentemente da medida da Medida Provisória nº 434/94, a Lei nº 

8.880/94 estabeleceu o último dia de cada mês como base do cálculo da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em unidade reais de 

valor (URV), todavia, diversos órgãos do poder judiciário tem concedido a 

implantação e conversão dos valores das tabelas de vencimentos dos 

servidores do Poder Judiciário, tomando por base a data do seu efetivo 

pagamento (dia 20). Alega, ainda que, na prática, a conversão dos 

salários dos servidores em geral deve ser tomada por base o equivalente 

em URV na data do efetivo pagamento (dia 20), e não o do último dia do 

mês de competência, o que, resultou em prejuízos econômicos aos 

servidores do Judiciário Estadual. Sendo assim, o demandante entende 

que os seus vencimentos deveriam ser convertidos não pelo equivalente 

no último dia do mês (como ocorreu), mas sim pelo equivalente em URV na 

data do seu efetivo pagamento. Citado, o Estado de Mato Grosso 

contestou a ação e arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, alegando 

já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar da Lei Complementar nº 

50/98, a qual reestruturou a carreira dos Profissionais da Educação 

Básica, sendo este termo inicial da contagem do prazo prescricional, 

conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. No 

mérito, alegou que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao 

recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que 

os seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do 

mês de referência, diversamente dos servidores dos outros poderes 

(Judiciário, Legislativo e do Ministério Público), que recebiam seus salários 

tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma prevista no artigo 

168 da CF. Disse que, atendendo o comando da Lei nº 8.880/94, o Estado 

de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 4.400/1994, promoveu a 

conversão dos salários de todos os servidores integrantes do Poder 

Executivo. Asseverou, ainda, que, posteriormente, a Lei nº 6.528/94 

promoveu expressamente a recomposição das perdas salariais 

decorrentes da URV. Ao final, pugnou pela prescrição do direito 

reclamado pela parte autora ou pelo julgamento de improcedência dos 

pedidos postos na petição inicial (fls. 28/48 do PDF). A autora impugnou a 

contestação, rebatendo os argumentos de defesa e ratificando os termos 

da inicial (fls. 150/158 do PDF). Intimadas as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, a autora pugnou pela produção de prova 

documental a ser juntada pelo Estado de Mato Grosso e perícia contábil 

(fls. 161 do PDF). O Estado de Mato Grosso, por sua vez, requereu a 

juntada das fichas financeiras do período de 1993/1994 para comprovar o 

pagamento da diferença na época (fls. 164/170). A parte autora foi 

intimada para tomar ciência das fichas financeiras juntadas pelo requerido, 

mas não manifestou (fls. 171 e 173 do PDF). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 
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disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em 

audiência ou pericial. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. De início, anoto que 

em outros processos da mesma natureza (URV) e que tramitam neste 

juízo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já declarou que não ocorreu a 

prescrição da pretensão da parte autora, razão pela afasto a preliminar 

arguida pelo requerido. MÉRITO. A autora é servidora pública estadual e 

busca a incorporação aos seus proventos da diferença resultante da 

conversão dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem 

como o pagamento referente à perda salarial dos últimos cinco anos, 

contados da propositura da demanda. A questão está na inclusão de 

índice nos vencimentos da requerente, servidora pública, resultante de 

errônea aplicação do critério de conversão de cruzeiros reais em URV, 

determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o posicionamento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser obrigatória a adoção dos 

critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto à conversão dos 

vencimentos e proventos a todos os servidores públicos, indistintamente, 

sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, uma vez que a 

competência legislativa para disciplinar a respeito de sistema monetário é 

privativa da União (art. 22, VI, da CF), Segunda ainda o Tribunal Superior, 

a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor URV quanto 

aos vencimentos e proventos dos servidores públicos, deverá observar a 

sistemática estabelecida na Lei n.º 8.880/94, que determina a necessidade 

de se considerar a data do efetivo pagamento na realização dos cálculos. 

Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO 

VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM 

URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO 

PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. URV. SERVIDORES MUNICIPAIS. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO NA DATA DO EFETIVO 

PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. FAZENDA VENCIDA. ART. 20, 4º, DOCPC. APRECIAÇÃO 

EQUITATIVA DO JUIZ. 1. (...) 2. A questão referente à conversão da URV, 

em relação aos municípios, foi decidida no Recurso Especial 

representativo da controvérsia 1101726/SP, onde restou afirmado que é 

obrig atória a observância, pelos Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores. 3. Consolidou-se, ainda, o entendimento 

que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do 

mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a URV da 

data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 

de 1994. 4. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte Superior de 

Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 

85/STJ. 5. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, a verba 

advocatícia deve ser estabelecida de acordo com a apreciação equitativa 

do juiz, razão pela qual pode ser fixada de acordo com os percentuais 

previstos no 3º do artigo 20 do CPC, bem como ser estipulada em valor 

certo, aquém ou além daqueles limites, de acordo com o valor da causa ou 

da condenação. Aplicação do disposto no 4º do mencionado artigo. 

Precedentes. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1123168/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 

em 09/03/2010, DJe 29/03/2010). Indiscutível, portanto, que os servidores 

do poder executivo estadual também possuem o direito a receber 

diferença remuneratória resultante da aplicação errônea de critério de 

conversão de Cruzeiro Real em URV, desde que haja prova do prejuízo. 

No caso dos autos, o Estado demonstrou que houve a recomposição das 

perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, em patamares que 

englobam o percentual pleiteado pela parte autora (11,98%), o que 

ocorreu por meio das legislações de 1994. Com efeito, após a instituição 

da URV, o Estado de Mato Grosso promulgou o Decreto nº 4.400, de 14 de 

abril de 1994, estipulando os vencimentos dos servidores de carreiras e 

de cargos em comissão em unidade real de valor – URV (fls. 110/111 do 

PDF). Posteriormente, editou a Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, 

realinhando as tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e 

militares do Poder Executivo (fls. 130/132 do PDF). As provas acostadas 

aos autos, em especial a Mensagem nº 48/94 (fls. 145/146 do PDF), 

demonstram que o respectivo Projeto de Lei, que culminou com a edição 

da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das 

perdas da URV, como se pode observar dos seguintes trechos: Nos 

termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, 

tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta 

Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que “Reajusta os 

vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e 

dá outras providências. (...) Busco aí atender a todos, com especial 

destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir 

prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos 

auditores do Estado e Médicos-Legistas. (...) Decidi-me pela aplicação de 

um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade 

ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais 

sacrifícios aos nossos servidores. De igual forma, o Parecer da PDE/MT 

(nº 0913/2015), anexado às fls. 97/104 do PDF, reforça a conclusão de 

que ocorreu a recomposição salarial dos servidores decorrente da URV, 

in verbis: (...) Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de 

Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs 

sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos 

servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos 

servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 

8.880/94. (...) A análise dos quadros acima demonstra que para os cargos 

de Diretores de Escolas, especialistas em educação básica, professores 

20, 30 e 40 horas, ao compararmos a remuneração do mês de julho de 

1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido 

do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de novembro de 

1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 já contempla 

a diferença de URV reclamada de 11,98%. Ademais, ao verificar o Projeto 

da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas 

vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, 

encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi 

identificado que a mesma tratava justamente da correção dos prejuízos 

sofridos na conversão da URV (...) Assim, constata-se que os reajustes 

aplicados no mês de novembro de 1994, juntamente com as justificativas 

das Mensagens 48 e 57 de 1994, que culminaram nas Leis nº 6.528 e 

6.583 do mesmo ano, devidamente apresentados nos quadros anteriores 

tiveram objetivos de compensar as perdas da URV.” Portanto, os 

documentos provam a inexistência de defasagem na remuneração da 

parte autora, já que revelam a conversão do Cruzeiro Real para URV, bem 

como o pagamento das diferenças à época. Além dessas leis, a carreira 

dos Profissionais da Educação Básica, a qual a requerente pertence, foi 

reestruturada em plano de cargos, carreiras e salários, com a aprovação 

da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 (fls. 81/95 do PDF), 

alterando a forma de remuneração dos servidores da educação para o 

sistema de subsídios. Referida lei versa não apenas sobre a estrutura de 

cargos, mas também sobre a estrutura salarial devida aos servidores da 

educação básica, numa verdadeira remodelação dos salários. Assim, a 

partir da reestruturação da carreira criou-se novo padrão de vencimento 

que absorveu as perdas eventualmente sofridas anteriormente. Surgiu, em 

verdade, um novo sistema remuneratório que substituiu o antigo. Desse 

modo, entendo que não houve perda remuneratória decorrente da 

conversão da URV, de modo que não há que se falar no direito ao 

recebimento dos valores, tampouco à implantação do percentual de 
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11,98% na remuneração da autora, sob pena de configurar 

enriquecimento ilícito da servidora em detrimento da administração. Com 

estas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

ILDACY ROCHA DOS SANTOS ANCHIETA em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, o que faço para julgar extinto o processo com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo 

Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da 

sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. 

Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 05 de novembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002505-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. CLARO S/A ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de 

urgência antecipada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando, 

em síntese, que realizou acordo com consumidores em 11 procedimentos 

administrativos instaurados contra a operadora no Órgão de Proteção e 

Defesa do Consumidor, e mesmo assim, o PROCON multou a autora em 

todos os casos, com a justificativa de que “comunga do entendimento que 

a reparação do ato lesivo não inibe qualquer aplicação das sanções 

administrativas previstas nos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do 

Consumidor”. Sustentou que a penalidade de multa é absurda, uma vez 

que em todos os casos a empresa sequer se manifestou sobre o mérito 

da reclamação, mas tão somente, realizou o atendimento da pretensão dos 

consumidores, visando à satisfação dos mesmos e o arquivamento do 

processo administrativo. Afirmou que a somatória dos valores das multas 

aplicadas pelo PROCON soma a monta de R$ 68.033,33 (sessenta e oito 

mil, trinta e três reais e trinta e três centavos), um valor que beira o 

absurdo em razão do atendimento prestado pela empresa, motivo pelo 

qual, por não haver outra alternativa administrativa para desconstituir as 

nulidades havidas, é que se propõe a presente ação. Assim, requereu a 

antecipação da tutela para suspender a exigibilidade das multas impostas 

nos processos administrativos 01140002463, 01140024348, 0114 

-005.3732 -7, 0114-002.146-8, 01140045533, 01140029435 , 

01140053464, 01140051638, 01160002678, 01150011106, 01150045065. 

No mérito, requereu a anulação da decisão administrativa proferida nas 

reclamações. Alternativamente, requereu a redução do valor da multa 

aplicada, para um patamar que respeite o bom senso e os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. O pedido de tutela antecipada tão 

somente para autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos 

negativos (fls. 690/694 do PDF). O requerido apresentou contestação e 

alegou ausência de interesse processual e ausência de causa de pedir. 

No mérito, alegou que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade por 

parte do PROCON na fixação das multas. As decisões administrativas 

foram devidamente fundamentas e, tendo em vista as circunstâncias de 

cada caso, considerou as atenuantes oriundas da resolução ou 

atenuação dos efeitos lesivos do ato ilícito, conforme preceitua o art. 25, 

III, do Decreto Federal 2181/97. As multas foram graduadas de acordo com 

a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do 

fornecedor. Ao final, requereu a dos pedidos formulados na inicial (fls. 

698/748 do PDF). Intimada para especificar as provas que pretende 

produzir, a autora informou que não há outras provas a serem produzidas 

e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 750 do PDF). O requerido 

não manifestou (certidão de fls. 751 do PDF). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o 

seu deslinde. I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 

e CAUSA DE PEDIR. Estando a demanda sustentada pelo binômio 

necessidade da tutela jurisdicional e na adequação do provimento 

postulado, não há que se falar em ausência do interesse de agir. No caso, 

o interesse de agir processual surge da necessidade da parte de discutir 

o crédito da Fazenda Pública por acreditar ser indevido e o requerido não 

demonstrou que tal pretensão seja ilegítima. De outro norte, o parágrafo 

primeiro do artigo 330, do Código de Processo Civil dispõe que a petição 

inicial será considerada inepta quando: “I - lhe faltar pedido ou causa de 

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.” 

Ocorre que, no caso dos autos, a petição inicial não se inclui entre as 

hipóteses enumeradas no dispositivo citado, uma vez que possui pedido e 

causa de pedir (anulação das multas supostamente indevidas); da 

narração dos fatos decorre logicamente a conclusão; o pleito é 

juridicamente possível e os pedidos são compatíveis entre si. Ademais, a 

inicial em apreço, é perfeitamente inteligível, pois possibilitou a defesa 

ampla do demandado. Dessa forma, inacolho as preliminares suscitadas. II 

– DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. Inicialmente é oportuno consignar que não 

cabe ao poder judiciário ingressar no mérito da decisão administrativa ou 

justiça e injustiça da multa aplicada pelo PROCON, podendo intervir 

somente no caso de o processo administrativo apresentar alguma 

irregularidade (ilegalidade), sendo esta última à hipótese do caso em tela. 

Compulsando os documentos dos autos, verifica-se que as multas 

decorrem de 11 (dez) reclamações instauradas por consumidores perante 

o PROCON, que somadas, corresponde ao valor de R$ 68.033,33 

(sessenta e oito mil, trinta e três reais e trinta e três centavos), quais 

sejam: 01140002463, 01140024348, 0114-005.3732-7, 0114 -002.146-8, 

01140045533, 01140029435, 01140053464, 01140051638, 01160002678, 

01150011106, 0115004506-5. III- RECLAMAÇÕES RESULTANTES EM 

ACORDO. Da análise dos onze processos administrativos, percebe-se 

que tais reclamações noticiam condutas como cobrança indevida e má 

qualidade do serviço e, em oito dos casos, as reclamações foram 

atendidas pela operadora de telefonia, por meio de acordo formalizado no 

PROCON, não havendo qualquer informação quanto ao descumprimento. 

Ainda assim, nas decisões administrativas foram impostas multas, nos 

seguintes valores: 0115-004.506-5 - R$ 4.750,00 (fls. 95/97 do PDF) 

0114-004.553-3 - R$ 4.200,00 (fls. 206/209 do PDF) 0114-002.146-8 - R$ 

9.000,00 (fls. 245/247 do PDF) 0114-002.943-5 - R$ 5.833,33 (fls. 418/420 

do PDF) 0114-002.434-8 - R$ 5.000,00 (fls. 458/460 do PDF) 

0114-005.372-7 - R$ 5.750,00 (fls. 519/521 do PDF) 0114-005.163-8 - R$ 

5.750,00 (fls. 588/591 do PDF) 0114-005.346-4 - R$ 5.000,00 (fls. 650/652 

do PDF) Nesse contexto, verifica-se inadequada a penalidade aplicada 

nas mencionadas decisões administrativa, pois os acordos celebrados 

entre consumidor e a empresa de telefonia representam um fato extintivo 

do direito dos reclamantes e não mereceu do PROCON a devida 

consideração, sendo certo que em face da não resistência da empresa 

reclamada ao acatamento do pedido dos consumidores, a multa se mostra 

inviável, uma vez que atendeu as reivindicações dos reclamantes, não 

justificando a penalidade aplicada. Ora, se a reclamação ocorreu em 

virtude de falha da prestadora de serviço em relação ao consumidor, ao 

aceitar a proposta ofertada pela empresa para a solução do problema, 

certo é que a reivindicação perdeu seu objeto, até porque, como 

consequência do acordo, o direito do reclamante foi extinto. Em outras 

palavras, se o próprio consumidor se satisfez com o acordo entabulado, 

colocando fim à controvérsia, não há razoabilidade na manutenção da 

multa, que estaria sendo aplicada por fato já solucionado. Sua manutenção 

somente se justificaria se a conduta do prestador de serviços fosse 

excepcionalmente grave ou se estivesse descumprido qualquer termo do 

acordo, o que, no entanto, não é o caso dos processos acima 

mencionados, já que não há qualquer indicativo de que a operadora 

descumpriu a obrigação assumida perante o PROCON. Com efeito, a 

estipulação da sanção pecuniária decorre de ato diligente do PROCON, 

sendo que a previsão da pena está associada ao possível inadimplemento 

dos deveres de consumo ou mesmo da persistência nos casos de 

desobediência. E uma vez celebrado acordo entre as partes, verifica-se 

que a finalidade da sanção foi alcançada, de modo a não persistir a 

imposição da multa. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A 

EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA PELO 

PROCON À CASAN POR NÃO ATENDER À NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR 
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INFORMAÇÕES SOBRE UMA RECLAMAÇÃO DE CLIENTE. 

COMPROVAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO FOI ATENDIDA E O CLIENTE FOI 

RESSARCIDO. DOCUMENTOS APRESENTADOS POR CÓPIAS NO LUGAR 

DOS ORIGINAIS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA QUE DECRETOU A NULIDADE 

DA IMPOSIÇÃO DA MULTA E EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL. 

MANUTENÇÃO. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 

11.09.1990), nos arts. 55 a 60, prevê sanções administrativas a serem 

aplicadas pelo PROCON aos fornecedores de bens e serviços 

fiscalizados que infringirem os deveres estabelecidos para proteção do 

consumidor. Evidenciado que a empresa fornecedora cumpriu com suas 

obrigações, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas pelo 

órgão fiscalizador, além de resolver o problema que gerou a reclamação 

do cliente, não há como impor-lhe qualquer multa.” (TJSC; AC 

2012.082464-1; Chapecó; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Jaime Ramos; Julg. 01/08/2013; DJSC 09/08/2013; Pág. 276). 

“ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON. 

CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR. 

FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA 

DESCABIDA. APELO PROVIDO. Tendo em vista a ocorrência de acordo 

firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo consumidor 

junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência de qualquer 

vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação 

da multa pelo órgão de proteção ao crédito.” (TJBA – APL 

00204209620098050001, Segunda Câmara Cível, julgamento: 27/11/2013). 

Assim, havendo a resolução do problema detectado pelo cliente, via 

intermediação do PROCON, não há razão plausível para apenar a empresa 

autora, já que o fundamento para criação deste órgão administrativo é 

solucionar as queixas dos clientes, se possível, mas não aplicar multas. 

Estas somente devem ser efetivadas quando a parte não soluciona os 

problemas após ser devidamente notificada, o que não é o caso dos 

procedimentos 0115-004.506-5, 0114-004.553-3, 0114-002.146-8, 

0114-002.943-5 - 0114-002.434-8 - 0114-005.372-7, 0114-005.163-8 e 

0114-005.346-4.  PROCESSO Nº 0116-000-267-8 -  NÃO 

COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA (fls. 150/152 do PDF). Examinando-se a 

cópia do processo administrativo Nº 0116-000-267-8, verifica-se que este 

foi instaurado regularmente, com base no art. 33, do Decreto 2.181/1997, 

versando sobre a seguinte reclamação: A consumidora Eunice Alves da 

Silva relatou que seu nome foi inserido indevidamente no Banco de dados 

do Serasa-SPC, pois alega não possui nenhum vínculo com a reclamada 

(fls. 116/117 do PDF). A reclamada protocolou carta resposta com o 

seguinte teor: Informamos que o débito é referente a serviço de internet 

móvel o qual foi cancelado em 2012, porém ficaram débitos pendentes. Em 

caráter de acordo, retiramos o débitos determinando a consequente baixa 

nos registros em Órgãos de Proteção ao Crédito (fls. 121). Designada 

audiência para o dia 10/05/2016, a reclamante não compareceu a 

audiência, somente a reclamada (Termo de Comparecimento – fls. 142 do 

PDF). Designada a segunda audiência para o doa 01/06/2016, foi a vez da 

reclamada não comparecer ao ato, mas somente a reclamante, sendo 

certificado naquela audiência a carta de resposta da empresa informando 

que os débitos foram cancelados e o nome da reclamante retirado do 

cadastro dos Órgãos de Proteção ao Crédito (fls. 147 do DF). Ainda 

assim, o PROCON aplicou multa, no valor de R$ 10.500,00, não pelos fatos 

noticiados pela consumidora, mas sim em virtude do não comparecimento 

da reclamada à segunda audiência designada no processo administrativo 

(decisão administrativa - fls. 150/151 do PDF). Inicialmente é oportuno 

consignar que não cabe ao poder judiciário ingressar no mérito da decisão 

administrativa ou justiça e injustiça da multa aplicada pelo PROCON, 

podendo intervir somente no caso de o processo administrativo 

apresentar alguma irregularidade (ilegalidade), sendo esta última à 

hipótese do caso em tela. Com efeito, não se nega que a possibilidade de 

aplicação de multa administrativa pelo não atendimento à ordem de 

autoridade de órgão de defesa do consumidor encontra respaldo no 

ordenamento jurídico (artigo 18, do decreto nº 2.181/97). Todavia, a 

aplicação da multa administrativa só se afigura pertinente diante da recusa 

injustificada do fornecedor em prestar informações de interesse do 

consumidor, requisitadas pelo órgão oficial, conforme se extrai dos artigos 

a seguir: Lei. 8.078/1990: “Art. 55. A União, os Estados e o Distrito 

Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação 

administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, 

distribuição e consumo de produtos e serviços. (...) § 4° Os órgãos 

oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob 

pena de desobediência, prestem informações sobre questões de 

interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Decreto 

Federal nº 2.181/1997: “Art. 33. As práticas infrativas às normas de 

proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo 

administrativo, que terá início mediante: (...) 2º A recusa à prestação das 

informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos 

órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do 

Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para 

determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das 

sanções administrativas e civis cabíveis.” No caso, a reclamada/autora 

não compareceu na segunda audiência designada para o dia 01/06/2016, 

porém, O PROCON não considerou que a reclamada compareceu a 

primeira audiência (10/05/2016) e que ainda informou, previamente, que os 

débitos foram cancelados e o nome da reclamante retirado do cadastro 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito. A reclamada ainda apresentou defesa 

administrativa informando que o pleito foi atendido (158/166 do PDF). 

Nesse contexto, verifica-se que o processo administrativo é irregular 

porque não observou o princípio do contraditório ou da ampla defesa, na 

medida em que na decisão administrativa não há menção, nem mesmo no 

relatório, sobre os esclarecimentos e defesa administrativa protocolada 

pela reclamada em 24/02/2016 (fls. 121 do PDF). Diante dos argumentos 

apresentados pelo fornecedor dos serviços, cabia ao PROCON à análise 

da conduta noticiada pelo consumidor na reclamação, se contrária ou não 

às normas do consumeristas; todavia, a conciliadora se ateve apenas 

acerca da ausência injustificada da reclamada na audiência conciliatória. 

Logo, se a empresa reclamada, depois de notificada, compareceu no 

processo administrativo expondo suas razões e informando, inclusive, 

que atendeu ao pedido da consumidora, não há que se falar em imposição 

de multa ao fornecedor por omissão na prestação de informações: Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. 

AUSÊNCIA DA EMPRESA RECLAMADA EM AUDIÊNCIA. DEFESA ESCRITA 

APRESENTADA. INÉRCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE ACORDO E 

DISCORDÂNCIA DE INFORMAÇÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE 

INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. À Luz 

deste dispositivo, percebe-se que a violação administrativa que enseja a 

aplicação da pena de multa prevista no art. 56, I, graduada nos moldes do 

art. 57, todos do CDC, está consubstanciada na negativa injustificada à 

prestação das informações do interesse do consumidor, requisitada pelo 

órgão oficial. Se apesar da ausência da reclamada na audiência do 

PROCON as informações foram prestadas, não há que se falar em inércia 

a justificar a aplicação da multa. 2. A simples ausência de acordo e o 

descontentamento do consumidor em relação às informações prestadas, 

por si só não se consubstanciam em infração ao Código de Defesa do 

Consumidor. Por conseguinte, não concordando o consumidor com as 

informações recebidas, cabia-lhe recorrer ao judiciário a fim de assim 

instaurar o contraditório e requerer o direito que entendesse devido.” 

(TJMS; APL 0800789-78.2014.8.12.0029; Naviraí; Quinta Câmara Cível; Rel. 

Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 19/02/2015; Pág. 18). No caso, se vê 

que, conquanto não tenha comparecido a primeira audiência de 

conciliação, a empresa atendeu regularmente a solicitação da autarquia 

municipal apresentando esclarecimentos que lhe foram requisitados. É 

diferente da recusa em prestar informações. Também não se encaixando 

ao núcleo “desrespeito” à determinação ou convocação do Procon. 

Destarte, entendo que a decisão administrativa que impôs multa a 

instituição financeira após a prestação das informações requisitadas 

afigura-se ilegal, pois destituída de motivação idônea. PROCESSOS Nº 

0115-001.110-6 e 0114-000.246-3 – MÉRITO ADMINISTRATIVO. Ressalto 

que, como Órgão de Fiscalização e Defesa do Consumidor, o PROCON 

possui competência administrativa para aplicar sanções aos fornecedores 

que não observarem as normas vigentes, sendo que seu poder de polícia 

decorre das normas previstas na Lei 8.078/90, art. 55; Decreto Estadual n° 

3.571/2004, art. 1º e Decreto Federal n°. 2.781/97, artigo 4º. É certo que a 

imposição de multa é ato de competência da administração pública, desde 

que sua fundamentação seja suficientemente clara e tenha base nos fatos 

legalmente previstos, sendo que a atuação do judiciário sobre as decisões 

administrativas se limita quanto a sua legalidade ou não. O Administrador 

deverá sempre, apesar de ser um ato administrativo discricionário, como in 

casu, estar adstrito aos limites da legalidade e dos demais princípios que 

regem a Administração Pública e em especial os princípios constitucionais 

do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, cabe ao judiciário, 

quando da análise dos atos administrativos discricionários, verificar se 

não ocorreu ofensa aos princípios do Direito, em especial ao da legalidade, 
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proporcionalidade e razoabilidade. Não cabe ao julgador substituir o papel 

do administrador, em análise do mérito do ato, sob pena de invasão de 

competências. No caso dos processos nº 0015-001.110-6 e 

0114-000.246-3 os consumidores relataram, no primeiro caso, a prática de 

negativação indevida do nome, e no segundo, o cancelamento do serviço 

sem o consentimento do consumidor. Nos dois casos, foram designadas 

audiências e não houve acordo. A autoridade administrativa considerou 

que houve prática abusiva vedada pelos artigos 14 e 20 do CDC e aplicou 

multa, respectivamente, nos valores de R$ 5.750,00 e R$ 6.000,00 (fls. 

296/298 e 369/372 PDF). A decisões administrativas, nos referidos casos, 

se encontram suficientemente fundamentadas. Ademais, verifica-se que 

os processos administrativos foram precedido de ampla defesa e 

contraditório e a autora não foi capaz demonstrar qualquer fato 

desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor. Nesse 

contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na fundamentação da 

decisão administrativa. E intervir profundamente na questão importaria em 

invadir o mérito administrativo. No que concerne ao arbitramento das 

multas impostas, nos valores de R$ 5.750,00 e R$ 6.000,00, ressalta-se 

que a penalização da autora ocorreu por violação aos artigos 14 e 20 do 

CDC, considerando o descaso dispensado pela empresa aos 

consumidores, em sintonia com o disposto no art. 57, do CDC e do art. 24, 

do Decreto nº 2.181/97, que preveem o arbitramento da sanção de acordo 

com a gravidade da infração; a condição econômica do fornecedor, que, 

no caso, trata-se de empresa de grande porte no ramo da 

telecomunicação; as circunstâncias agravantes e atenuantes e a 

reincidência, além do caráter pedagógico da medida, que visa coibir novas 

práticas. Assim, porque legalmente fundamentada, e havendo previsão 

expressa da possibilidade de aplicação de penalidade administrativa, entre 

aquelas elencadas no art. 56 do CDC, há de ser mantida a decisão 

administrativa e a multa imposta. Como visto, houve fundamentação 

suficiente para que a reclamada pudesse conhecer os motivos que 

levaram à penalização imposta, inclusive exercendo o direito de 

apresentar recurso administrativo. E como se sabe, a multa tem caráter 

pedagógico de coibir as práticas abusivas contra os consumidores, partes 

hipossuficientes da relação consumerista. Portanto, sob todos os ângulos 

que se analise, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da multa 

aplicada nos processos de nº 0115-001.110-6 e 0114-000.246-3, eis que 

observados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO COM 

PEDIDO DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE, 

POR IRREGULARIDADE FORMAL, CONSIDERANDO-SE INEXISTENTE A 

PEÇA RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS. 

AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR FISCAL DO PROCON. Atos 

decorrentes da polícia administrativa, como na hipótese vertente, são 

dotados de presunção de legitimidade. Empresa que opôs defesa em 

procedimento administrativo. Inexistência de ofensa aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Empresa autora que 

não cumpriu seu ônus de demonstrar a incompatibilidade do ato com a lei 

ou com a realidade. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

Competência do Procon. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

Multa aplicada pautada em lei, com observância aos critérios da Lei 

Estadual nº 3906/02 para sua fixação, não se revelando desproporcional. 

Em exame de legalidade, que é apenas o que cabe ao Poder Judiciário 

exercer no tocante ao controle dos atos administrativos, não se verifica 

qualquer nulidade. Precedentes em nosso Tribunal. Sentença que se 

reforma para julgar improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 557 § 

1º - A do Código de Processo Civil, em sede de reexame necessário.” 

(TJRJ - DES. CLAUDIO BRANDAO - Julgamento: 09/04/2013 - QUARTA 

CAMARA CIVEL 0059151-11.2008.8.19.0001 - APELACAO / REEXAME 

NECESSARIO). “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO CÍVEL. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E FATURAS INDEVIDAS 

PELA SERASA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO 

PROCON. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. MULTA 

ADMINISTRATIVA E INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE 

RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS NÃO ATENDIDAS. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. O PROCON está autorizado a aplicar sanções 

administrativas por ofensa às normas de defesa do direito do consumidor, 

estando essa atuação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078/90) e Decreto Federal nº 2.181/97. Diante do envio de 

cobrança indevida a consumidor, deve a empresa reclamada envidar 

esforços para solucionar a controvérsia o mais breve possível, 

demonstrando o alegado nos autos do processo administrativo instaurado 

em seu desfavor. Não foi produzida nos autos prova idônea a 

desconstituir a regularidade do procedimento administrativo instaurado (nº 

111-000.479-0), estando à multa administrativa e a inscrição no Cadastro 

Nacional de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas em plena 

conformidade com os ditames legais. Recurso não provido.” (TJMG; APCV 

1.0702.12.064309-4/002; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 20/03/2014; 

DJEMG 26/03/2014). Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, 

I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial por CLARO S/A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para 

declarar a nulidade semente das multas aplicadas nos processos 

administrativos 0115-004.506-5, 0114-004.553-3, 0114-002.146-8, 

0114-002.943-5 - 0114-002.434-8 - 0114-005.372-7, 0114-005.163-8, 

0114-005.346-4 e 0116-000-267-8 ante a ausência de motivação. Por 

outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de anulação das multas 

em relação aos processos de nº 0115-001.110-6 e 0114-000.246-3 (fls. 

296/298 e 369/372 do PDF). Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante 

dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil. Esta 

sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 

(cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, 

segunda-feira, 5 de novembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito
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 Cod. Proc.: 318327 Nr: 1109-78.1991.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. MATERIAIS DE CONSTRTUÇÃO LTDA, 

JULIO MARCIO GRACIANO, LUIZ MARCIO GRACIANO, SIRLEI OLIVEIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIRLEI OLIVEIRA DA SILVA, Cpf: 

45222720144, Rg: 639.691, brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais. 

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.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 
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TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se as 

partes executadas, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas dos devedores, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio das partes devedoras, sob pena de extinção da 

execução.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro 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.: 737193 Nr: 83-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVANILDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 196/220, para, 

querendo, manifestar no prazo legal, iniciado o prazo da parte autora 

representada pelo advogado CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

OAB/MT nº 17.553/O.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787942 Nr: 9396-87.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURDEIR JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GABRIELLE NAGAI 

- OAB:2085/O-MT

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO move em face de JURDEIR JOSÉ DE SOUZA.

O executado informou que efetuou o pagamento do débito por meio do 

REFIS e requereu a extinção do feito, com a imediata liberação dos bens 

penhorados. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita (fls. 36/44).

A parte exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

II do CPC (fls. 48).

 É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que o executado efetuou o pagamento da obrigação, 

conforme documento de fls. 48-v.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Tendo em vista que a parte executada não tem condições de arcar com as 

despesas processuais, defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC.

Retire-se a restrição imposta pelo sistema RENAJUD sobre o veículo 

descrito às fls. 26 (VW/FOX 1.0 II, placa NPQ 7311).

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, devendo a Escrivania lançar o andamento 

626.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787942 Nr: 9396-87.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURDEIR JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GABRIELLE NAGAI 

- OAB:2085/O-MT

 VISTO.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de JURDEIR JOSÉ DE SOUZA.

A exequente requereu a realização de penhora on line de ativos 

financeiros e a constrição de veículos em nome do executado, via 

BACENJUD e RENAJUD. Requereu, ainda, a expedição de ofício à Receita 

Federal solicitando a Declaração sobre Operações Imobiliárias do devedor 

(DOI) (fls. 30).

Analisando os autos, verifica-se que em menos de 01 (um) ano houve a 

busca de ativos financeiros e de veículos em nome do executado, via 

Bacenjud e Renajud, conforme fls. 20/21 e 26, tendo sido, inclusive, 

penhorado um veículo.

 Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

- PENHORA ON LINE VIA BACENJUD - DILIGÊNCIA FRUSTRADA - PEDIDO 

DE NOVA PENHORA VIA BACENJUD - POSSIBILIDADE - DESDE QUE SE 

AGUARDE PRAZO RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO. - Frustrada a 

tentativa de penhora via Bacenjud, ante a inexistência de valores na conta 

do executado, é possível a repetição do ato pelo Juízo, desde que se 

aguarde ao menos 01 (um) ano entre uma e outra consulta. - Recurso 

conhecido e provido.

(TJ-MG - AI: 10024110211943001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, 

Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 10/12/2013)

Assim, INDEFIRO os pedidos de penhoras pelos sistemas BACENJUD e 

RENAJUD.

Ademais, indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício à Receita 

Federal solicitando a Declaração sobre Operações Imobiliárias do devedor.

 Expeça-se mandado para avaliação do veículo descrito às fls. 26.

Realizada a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se (§1º do artigo 917 do CPC).

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009971-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO CORREA DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n . 

1009971-73.2018.8.11.0003 Valor da causa: $22,896.00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: LUIZ MAURO CORREA DE ALCANTARA Endereço: 

AVENIDA MINERVINA PEREIRA VIANA, 1237, quadra 33, lote 15, JARDIM 

LIBERDADE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-720 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RUA 
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ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 1383/1384, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 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, 9 de novembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2)Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761668 Nr: 14332-92.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CARLOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO AUTOS Nº. 14332-92.2014.8.11.0003 - 

CÓDIGO: 761668 TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

EXECUTADOS: ALBERTO CARLOS BUENO 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 ALBERTO CARLOS 

BUENO, 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 veículo I/FORD 

FUSION, ano 2007/2008, 04 portas, cor preta, à gasolina, placa NJP 6000 

MT, com pneus meia vida, pintura em bom estado, em estado geral de 

conservação considerado médio. (RE) AVALIAÇÃO: R$ 32.887,03 (trinta e 

dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e três centavos). VALOR DO 

DÉBITO: R$ 10.802,78 (dez mil oitocentos e dois reais e setenta e oito 

centavos). Em 20/06/2017. LOCALIZAÇÃO DO (I) MÓVEL: Em poder do 

Executado na Av. Paulo VI, nº 24, Bairro Parque Real, na 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 executado ALBERTO CARLOS BUENO, 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, 8 de novembro de 2018

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009464-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WAGNER ANTONIO CAMILO (REPRESENTADO)

 

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 CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 02 EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1009464-49.2017.8.11.0003 Valor da causa: $601,142.83 

ESPÉCIE: [IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DANO AO ERÁRIO, 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

(65) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: ANANIAS 

MARTINS DE SOUZA FILHO Endereço: AVENIDA LÁZARA NAVES DIAS, 

411, apto 303 - residencial jardins, VILA AURORA II, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78740-111 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para apresentar contestação, no prazo de quinze dias, a teor do que 

dispõe o art. 17, § 9°, da Lei n. 8.429/92, caso queira, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DECISÃO: "Processo: 
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1009464-49.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSORÉU: ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO 

Vistos etc.,Trata-se de “AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO 

ERÁRIO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE 

BENS” proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em face 

de Ananias Martins De Souza Filho.Aduz, em síntese, que o requerido “no 

apagar das luzes de sua administração, teria decidido implementar uma 

privilegiada benesse aos cartórios e registros públicos da cidade, 

reduzindo-lhes a alíquota de tributação do ISS, o Imposto sobre Serviços, 

de cinco (5%) para dois (2%)” sem realizar nenhum estudo prévio de 

impacto-financeiro ou qualquer outro estudo, o que é exigidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, causando dano ao erário municipal no valor de 

R$ 601.142,83.O pedido de liminar para indisponibilidade dos bens do 

Requerido no limite de R$ 601.142,83 foi deferido – Id. 10903041 

-.Regularmente notificado, o Requerido apresentou defesa preliminar, 

sustentando que o Ministério Público não trouxe provas aos autos 

capazes de demonstrar que “tenha buscado, de forma intencional e 

dolosa, beneficiar a categoria de contribuintes mencionada na 

exordial”.Assevera, ainda, que o projeto de Lei foi previamente aprovado 

pelas comissões integrantes da Câmara Municipal, em especial pela 

Comissão de Constituição e Justiça, sem que fosse realizada qualquer 

objeção ou ressalva que pudesse indicar a ilegalidade do projeto 

aprovado.Afirma que sequer houve alegação que tivesse recebido algum 

benefício para promover a redução de imposto, limitando seu ato ao fato 

de ter proposto um projeto de lei que visasse a redução de 

impostos.Consigna, por fim, que “Se em virtude desse simples ato, 

inerente à atividade do executivo, puder o requerido ser responsabilizado 

sem que seja demonstrada sua má-fé e desonestidade, estaremos diante 

de um caso de responsabilidade objetiva, onde todo e qualquer ato ilegal 

do gestor, é considerado ato de improbidade”.Requer que seja rejeitada a 

ação de improbidade administrativa em sua totalidade, uma vez que o 

Requerido não cometeu nenhum ato lesivo ao patrimônio público ou 

contrário aos princípios que regem a Administração pública.Decido.Com 

efeito, é certo que, a teor do que dispõe o art. 17, § 7°, da Lei n. 8.429/92, 

“estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 

notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 

quinze dias”.Por outro lado, dispõe o art. 17, § 8°, da Lei n. 8.429/92, a 

petição será rejeitada se “convencido da inexistência do ato de 

improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via 

eleita”.Ocorre que, analisando com acuidade os autos, não me convenço, 

de plano, da inexistência do ato de improbidade ou da improcedência da 

ação.Isso porque, em que pese às alegações do Requerido que não 

houve dolo ou ato lesivo ao patrimônio do município, é certo que não 

restou demonstrado qualquer estudo prévio de impacto financeiro do 

projeto de lei apresentado, o que corrobora, em princípio, que não foram 

cumpridos os requisitos previstos na Lei de Responsabilidade fiscal (Art. 

14 da Lei Complementar n. 101/00).Logo, não se apresentado de plano 

inquestionável a inexistência de irregularidade, bem como restando a 

presença de indícios da prática de ato de improbidade, necessário se faz 

o recebimento da inicial.Nesse sentido:PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA 

INICIAL – FATO NEGADO NA ÁREA CRIMINAL – ESFERAS 

INDEPENDENTES – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – 

INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO DE 

PRIMEIRO GRAU MANTIDA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.As esferas criminal, civil e 

administrativa são independentes, assim, a absolvição na ação penal não 

obsta o ajuizamento da ação civil pública, para a apuração de práticas de 

improbidade administrativa. O Superior Tribunal de Justiça entende que a 

fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da ação civil 

pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo 

necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato ímprobo. Havendo 

indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o recebimento da 

inicial se impõe.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018) Ante o 

exposto, recebo a petição inicial, e determino a citação do réu para 

apresentar contestação, no prazo de quinze dias, a teor do que dispõe o 

art. 17, § 9°, da Lei n. 8.429/92. Com a defesa do Réu, intime-se o 

Ministério Público para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, impugnar a 

contestação.Intimem-se. Edson Dias ReisJuiz de Direito" ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados da 

juntada do mandado aos autos do processo. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. 3. A contestação deverá 

ser assinada por advogado ou por defensor público. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações 

e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 3 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622837 Nr: 5816-94.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENALDO RIBEIRO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Intimação do advogado de defesa para apresentação dos memoriais no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 605230 Nr: 3023-56.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JAQUELINE RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 Intimação do advogado de defesa para apresentação de memoriais no 

prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 360 de 451



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623725 Nr: 6470-81.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO FERREIRA ALVES, LUIZ 

CARLOS HONÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 16.330

 Intimação do advogado de defesa para apresentação de memoriais no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287697 Nr: 1876-10.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR ELICKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Gerage - 

OAB:98209/SP

 I – Recebo o recurso de apelação, interposto pela defesa, pois 

tempestivo, de modo que torno sem efeito a certidão de fl. 359.

II – Intime-se a defesa para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 625465 Nr: 7706-68.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DAGNO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Vistos etc.

Verifica-se que o feito foi devidamente sentenciado às fls. 122/131, 

encerrando-se, com isso, a prestação jurisdicional de primeiro grau.

Diante da renúncia do mandato pela Advogada do réu às fls. retro e 

considerando que foi decretada a revelia do acusado em virtude de não 

ter sido localizado no endereço declinado nos autos, a fim de evitar 

futuras nulidades processuais, determino a sua intimação acerca do teor 

da sentença por meio de edital.

No mais, cumpra-se integralmente o decisum de fls. 117 e a sentença de 

fls. 122/131.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673620 Nr: 5694-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 16.330

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fls. 21, noticiando a impossibilidade de 

localização do intimando no endereço fornecido, restitua-se a presente 

missiva ao juízo de origem, consignando nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678950 Nr: 10523-66.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Vilela de Carvalho - 

OAB:OAB/MT 5.175-B

 Vistos etc.

Consoante informado às fls. 30, o policial militar JUSSAN FERNANDES DA 

SILVA encontra-se lotado no Pelotão PM de Alto Taquari/MT.

Desse modo, atenta à finalidade do ato deprecado, CANCELO a audiência 

designada nestes autos.

Restitua-se a presente missiva ao juízo de origem (Alto Taquari/MT), 

consignando nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672921 Nr: 5139-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE SÁ MARTINS, ODAIR JOSÉ DA 

SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:OAB/MS 4.883

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão retro, noticiando a impossibilidade de localização 

do intimando no endereço fornecido, restitua-se a presente missiva ao 

juízo de origem, consignando nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672785 Nr: 5014-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URIAS OCIMAR ELIAS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DA SILVA 

SANTOS - OAB:304.758

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fls. 89, noticiando a impossibilidade de 

localização do intimando no endereço fornecido, restitua-se a presente 

missiva ao juízo de origem, consignando nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 653242 Nr: 2825-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GOMES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 10 de abril de 2019, às 15h15min.

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.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 647391 Nr: 7944-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA THAIS LIMA DA SILVA SANTOS, 

JURANDIR DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 a acusada.

 Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 10 de abril de 2019, às 15h45min.

Intime-se a ré, 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.: 662461 Nr: 10991-64.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 10 de abril de 2019, 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.: 667297 Nr: 328-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENCE FERNANDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 11 de abril de 2019, às 13h30min.

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.: 622570 Nr: 5587-37.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 11 de abril de 2019, às 14h15min.

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.: 637897 Nr: 8688-48.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Gonçalves Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 11 de abril de 2019, às 15h.

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.: 630686 Nr: 2874-55.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON CABREIRA SAMPAIO, RAQUEL 

TELES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:
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 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 WANDERSON.

 Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2019, às 15h30min.

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.: 660837 Nr: 9679-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SOARES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 11 de abril de 2019, 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.: 647133 Nr: 7754-56.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA

 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 23 de abril de 2019, às 13h30min.

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.: 643162 Nr: 4480-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO TEIXEIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 23 de abril de 2019, às 14h15min.

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.: 650197 Nr: 10413-38.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUMI PEREIRA NEGRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 23 de abril de 2019, às 15h30min.

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.: 663645 Nr: 12111-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELSON LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 23 de abril de 2019, às 16h.

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 363 de 451



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.: 662336 Nr: 10873-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO DA TRINDADE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 24 de abril de 2019, às 13h30min.

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.: 650782 Nr: 453-24.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 24 de abril de 2019, às 14h.

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.: 650847 Nr: 511-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEOMAR MIRANDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 24 de abril de 2019, às 14h45min.

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.: 666125 Nr: 14305-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 24 de abril de 2019, às 15h30min.

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.: 663534 Nr: 12004-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 a acusada.

 Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2019, às 16h.

Intime-se a ré, 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.: 653618 Nr: 3188-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO SOUZA DE BARROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 25 de abril de 2019, às 13h30min.

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.: 602494 Nr: 179-36.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DOS SANTOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Intimação do Dr. Wilson Lopes, OAB/MT nº. 7.396/B, para audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

16h45min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 612440 Nr: 2913-23.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR FRANCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 25 de abril de 2019, às 14h.

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.: 667801 Nr: 774-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Em virtude do feriado municipal em comemoração ao aniversário de 

Rondonópolis/MT, REDESIGNO a audiência instrutória destes autos para o 

dia 11 de dezembro de 2018, às 14h15min.

 Intime-se o réu, o defensor e as testemunhas arroladas pelas partes.

Requisite-se, se houver necessidade.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675368 Nr: 7286-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Em virtude do feriado municipal em comemoração ao aniversário de 

Rondonópolis/MT, REDESIGNO a audiência instrutória destes autos para o 

dia 11 de dezembro de 2018, às 15h15min.

 Intime-se o réu, o defensor e as testemunhas arroladas pelas partes.

Requisite-se, se houver necessidade.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 636088 Nr: 7184-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ILTON DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e o réu cumpriu com as condições estabelecidas, conforme se 

observa ao controle de comparecimento de fls. 03-A, certidão de fls. 83 e 

comprovante de pagamento da prestação pecuniária de fls. 72.

Assim, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JOSÉ ILTON DE FREITAS.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquivem-se os presentes autos, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 638572 Nr: 391-18.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIMAR DIAS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA DE OLIVEIRA 

PAIVA - OAB:15991 MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e o réu cumpriu com as condições estabelecidas, conforme se 

observa ao controle de comparecimento de fls. 04, 81, 97 e 100 e 

comprovante de pagamento da prestação pecuniária de fls. 62.

Assim, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado CLEIDIMAR DIAS LOURENÇO.

Proceda-se à restituição do valor da fiança ao sentenciado, nos termos do 

art. 337 do CPP, caso tenha havido o devido pagamento, dada a ausência 

nos autos do comprovante pertinente. Em caso positivo, intime-se o 

sentenciado para indicar seus dados bancários. Desde já autorizo a 

expedição de alvará para liberação do valor objeto do depósito judicial.

 Após a efetiva restituição do referido valor, arquivem-se os presentes 

autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 682933 Nr: 14047-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Sem prejuízo dessas providências, manifeste-se o Parquet sobre o pedido 

de reconsideração formulado pela defesa do acusado às fls. 42/44. A 

seguir, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Notifique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 682933 Nr: 14047-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 (...)do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos 

delitos.Se não bastasse, ainda por meio de consultas realizadas no sítio 

eletrônico do site TJ/MT, constata-se que o mesmo registra uma ação 

penal em andamento pela suposta prática de delito da mesma natureza, 

qual seja posse/porte ilegal de arma de fogo e uso restrito (ação 

penal/cód. 617002), bem como um inquérito policial em que é investigado 

pela suposta prática do crime de roubo majorado (inquérito policial/cód. 

627565), ambos em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara Criminal 

desta Comarca, consoante extrato de antecedentes criminais de fls. 

63/64.Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 da Egrégia Corte deste Estado: “O 

risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da 

custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da 

existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em 

curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da 

inocência”.Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, mais 

precisamente no que tange ao receio de que o autuado volte à prática 

criminosa, mostra-se totalmente inadequada e insuficiente a aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão, motivo pelo qual mantenho a 

prisão preventiva por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido 

formulado pela defesa. Por fim, intime-se a defesa do acusado para 

apresentar resposta à acusação, no prazo legal.Intime-se, 

notifique-se.Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663445 Nr: 11917-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBOSA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO BARBOSA MACHADO, Rg: 

1090678-9, Filiação: Maria Helena Barbosa Gomes e Jerônimo de Oliveira 

Machado, data de nascimento: 08/06/1978, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, pedreiro, Telefone (66) 99991-7344. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Ante o exposto, e por tudo que mais consta no 

incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, pela Promotora signatária oferece a presente DENÚNCIA constra 

FRANCISCO BARBOSA MACHADO, como incurso na sanção do art. 306, 

caput, e § 1º, inc. I da Lei nº 9.503/1997(...)

Despacho: Autos nº 11917-45.2017.811.0064 – Cód. 663445Vistos.Defiro 

o requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação do 

acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado.(...) Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 665248 Nr: 13563-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR LIMA E SILVA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÉSAR LIMA E SILVA MIGUEL, Cpf: 

68962177153, Rg: 1090281-3, Filiação: Antonio Carlos Miguel e Fátima 

Lima e Silva Miguel, data de nascimento: 19/02/1983, brasileiro(a), 

solteiro(a), classificador de cereais, Telefone (18) 99180-9344. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia CESAR 

LIMA E SILVA MIGUEL como incurso no artigo 155, caput c/c artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal (...)
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Despacho: Autos nº 13563-90.2017.811.0064 – Cód. 665248Vistos.Defiro 

o requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação do 

acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado.(...) Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 665811 Nr: 14030-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SANTANA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO DE SANTANA RODRIGUES, Cpf: 

62789708134, Rg: 17901723, Filiação: Maria Ermosa de Santana 

Rodrigues e Joao Julio Rodrigues, data de nascimento: 04/03/1975, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Ante o exposto, e por tudo que mais consta no 

incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, pelo Promotor signatário oferece a presente DENÚNCIA contra 

MÁRCIO DE SANTANA RODRIGUES, como incurso nas sanções do artigo 

155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal(...)

Despacho: Autos nº 14030-69.2017.811.0064 – Cód. 665811Vistos.Defiro 

o requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação do 

acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado.(...)Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669636 Nr: 2234-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE MAGALHÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TATIANE MAGALHÃES SILVA, Cpf: 

97417556191, Filiação: Regina Selma Silva Mineiro e Antonio Magalhães 

Mineiro, data de nascimento: 08/05/1979, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), supervisora, Telefone (66)99986-8901. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Ante o exposto, e por tudo que mais consta no 

incluso procedimento investigativo,o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, pelo Promotor signatário oferece a presente DENÚNCIA contra 

TATIANE MAGALHÃES SILVA, como incursa nas sanções do artigo 306, § 

1º, inciso II da lei 9.503/97(...)

Despacho: Autos 2234-47.2018.811.0064 – Cód. 669636Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação da 

acusada por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se a ré encontra-se segregada em 

alguma unidade prisional do estado.(...) Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 667114 Nr: 172-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RIBEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VICENTE RIBEIRO DE SOUSA, Cpf: 

13429482895, Rg: 1140857-86, Filiação: Maria Ferreira de Lima e Jose 

Ribeiro de Sousa, data de nascimento: 15/03/1958, brasileiro(a), natural de 

Lavras de Mangabeira-CE, casado(a), encostado pelo inss, Telefone 

66-9658-8513. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia 

VICENTE RIBEIRO DE SOUZA como incurso no artigo 180, caput, do Código 

Penal(...)

Despacho: Autos nº 172-34.2018.811.0064 – Cód. 667114Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação do 

acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado.(...)Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 668917 Nr: 1646-40.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS BALBINO MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS BALBINO MAGNANI, Cpf: 

04678981110, Rg: 22446893, Filiação: Glacimeire Balbino de Moraes e 

Roberto Aparecido Maganani, data de nascimento: 24/09/1996, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), eletricista, Telefone 

9634 0122. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Ante o exposto, e por tudo que mais consta no 

inclusa procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, pelo Promotor signatário oferece a presente DENÚNCIA contra 

LUCAS BALBINO MAGNANI, como incursos nas sanções do artigo 306, § 

1º, inciso II da lei 9.503/97(...)

Despacho: Autos nº 1646-40.2018.811.0064 – Cód. 668917Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação do 

acusado por edital, nos termos do art. 361 do CPP, consignando que, não 

comparecendo aos autos, nem constituindo advogado, “ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado.(...) Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 08 de novembro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 617078 Nr: 107-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIMES EURIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 24 de setembro de 2018, às 16:00 horas.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) 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(am) 

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.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603014 Nr: 730-16.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MOREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11.551

 Certifico que deixei de expedir mandado para intimação das testemunhas 

indicadas pelo réu e pelo autor, tendo em vista as certidões negativas dos 

Oficiais de Justiça de fls. 91 e 93, respectivamente, que não lograram 

êxito em localizá-las.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670622 Nr: 3057-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 “Vistos.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido em 

decorrência da decisão de fls. 110/112.

 Assim, considerando que se trata de cumprimento de mandado de prisão 

temporária, encaminhe-se o réu à penitenciária local.

Por fim, analisando a resposta à acusação apresentada pelo réu LUCAS 

GOMES às fls. 230/2131, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Portanto, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08.11.2018, 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, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670622 Nr: 3057-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas/vítimas, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da dispensa de inquirição das testemunhas/vítimas, bem como, do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674161 Nr: 6178-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MATHEUS SOUZA RIBEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GETULIO BADOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 (...) Habeas corpus" não conhecido por ser substitutivo do recurso 

cabível. (HC 281.813/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, 

julgado em 05/12/2013, DJe 11/12/2013).Além disso, verifica-se pela folha 

de antecedentes que escolta o presente procedimento que o réu possui a 

01 (um) inquérito policial pelo crime de tráfico de drogas, associação para 

o tráfico, posse irregular de arma de fogo, associação criminosa e roubo 

majorado (ação penal/código: 645976) em trâmite perante a primeira vara 

criminal desta comarca, bem como possui 01 (uma) condenação pelo 

crime de roubo majorado (guia de execução penal ATIVA/código: 666734) 

em tramite perante o juízo da vara de execuções penais desta 

comarca.Assim, verifica-se que não trata de fato isolado na vida do 

denunciado, não se resumindo a atuação delitiva do mesmo ao presente 

processo em análise, mas, antes, pelo contrário, conforme consignado 

acima, nos informes judiciais consta que o acusado possuí em seu 

desfavor outros registros criminais, referentes a apuração de crimes da 

mesma natureza, inclusive.Portanto, essas circunstâncias fáticas, 

reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada, 

por não configurar medida cautelar indiscriminada, mas, sim, associada a 

bases reais de perturbação da segurança pública, qual seja: a reiteração 

criminosa do denunciado.Posto isto, bem como acrescentando as razões 

expostas no parecer ministerial às fls. 117/119 e, ainda, verificando que 

não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar 

decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO ROGÉRIO MATHEWS SOUZA 

RIBEIRO.Por fim, determino o cumprimento do parágrafo final da decisão às 

fls. 81/81-v.Não mais, aguarde-se a realização da audiência de instrução 

e julgamento já designada para o próximo dia 12.11.2018 às 17h00min (fls. 

102).Intime-se e notifique o Ministério Público acerca da presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623763 Nr: 6507-11.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ODONIS ABRANTES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 63, REDESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30.04.2019, às 17h30min.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664895 Nr: 13223-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BRAGA ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando que o (a) acusado (a) MARCOS BRAGA ROMEIRO 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do 

benefício da suspensão condicional do processo, conforme determina o 

artigo 89 da Lei 9.099/95, bem como proposta ofertada pelo próprio 

Ministério Público.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 21.06.2019, às 13h35min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defensoria Pública 

para que compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617459 Nr: 539-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SOARES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Vistos.

Considerando os argumentos tecidos pelo Ministério Público à fl. 135, 

DETERMINO que seja oficiado à POLITEC para que realize o confronto das 

impressões digitais constantes na guia de identificação da pessoa presa 

em flagrante nestes autos, cuja identificação ocorreu na data de 

17.01.2014, com as impressões digitais em que constam nos prontuários 

civis e criminais da pessoa identificada como KLEBSON SOARES 

CARDOSO e também da pessoa identificada como KLEITON SOARES 

CARDOSO.

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617078 Nr: 107-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIMES EURIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 107-78.2014.811.0064 – Cód. 617078

Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 26.11.2018, às 14h50min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor (es), o Ministério Público e 

as testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680565 Nr: 12096-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17.948/B-MT

 Autos nº 12096-42.2018.811.0064 – Cód. 680565

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição das vítimas MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, ANA 

CLARA OLIVEIRA DOS SANTOS, e testemunhas JANAINA DE MEIRA E 

JOÃO PAULO CAMPOS para o dia 23.11.2018, às 15h35.

Intimem-se as testemunhas e vítimas, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677495 Nr: 9174-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LOPES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O-MT

 Pelo exposto, atendidos todos os comandos legais, REVOGO a prisão 

preventiva de EDIVALDO LOPES DE SÁ, mediante a imposição das 

seguintes condições:1) Comparecer mensalmente a este juízo, a fim de 

informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);2) Comparecer a 

todos os atos do processo (art. 319, VIII); 3) Não mudar de residência ou 

se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a 
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este Juízo (art. 319, IV, CPP); e4) Não frequentar lugares de má-fama 

(boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP). Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA 

em favor de EDIVALDO LOPES DE SÁ, se por outros motivos não devam 

permanecerem presos.Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o 

réu deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de 

quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas resultará na 

REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO COM A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE 

SUA PRISÃO (art. 282, §4º, última parte do CPP).Por fim, analisando a 

defesa preliminar apresentada pelo réu EDIVALDO LOPES DE SÁ, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal. Na forma do 

art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28.11.2018, 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, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências. Rondonópolis - MT, 20 de agosto de 2.018. 

João Francisco Campos de Almeida Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632646 Nr: 4434-32.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO PARMEJANE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 4434-32.2015.811.0064 – Cód. 632646

Vistos.

Considerando a audiência de instrução anteriormente designada não foi 

realizada em decorrência da redistribuição do feito ao juízo competente, 

por força da criação de novas varas criminais nesta comarca (fl. 64), 

designo nova audiência de instrução e julgamento para o dia 26.11.2018, 

às 14h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616336 Nr: 7033-12.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CAMARGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161-MT

 Autos nº 7033-12.2013.811.0064 – Cód. 616336

Vistos.

Considerando a audiência de instrução anteriormente designada não foi 

realizada em decorrência da redistribuição do feito ao juízo competente, 

por força da criação de novas varas criminais nesta comarca (fl. 65), 

designo nova audiência de instrução e julgamento para o dia 26.11.2018, 

às 15h30min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677495 Nr: 9174-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LOPES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O-MT

 Autos nº 9174-28.2018.811.0064 – Cód. 677495

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

EDIVALDO LOPES DE SÁ como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617078 Nr: 107-78.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEIMES EURIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 107-78.2014.811.0064 – Cód. 617078

Vistos.

Considerando que na data da audiência já designada nos autos este 

magistrado estará em gozo de sua licença paternidade, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 14.11.2018, às 17h35min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 621342 Nr: 4469-26.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FONSECA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orivaldo Dias de Souza - 

OAB:7790

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 15/08/2018

Dados Gerais

Execução Número: 4469-26.2014.811.0064

Nome Reeducando: Marcos Antonio Fonseca da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 8a 0m 0d 11/09/2012 11/09/2012 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

 5a 0m 0d 29/03/2014 29/03/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 20

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

06/02/2014 29/03/2014 53 dias -

09/07/2015 30/01/2016 201 dias -

21/03/2016 06/05/2018 765 dias -

Total de dias interrompidos: 1019

Dias Remidos

Remições
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Observações

7 fl. 130

Data de Prisão Definitiva: 11/09/2012

Total da Pena: 13a 0m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 07/05/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 15/01/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

07/05/2018 + 1a 8m 9d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(07/05/2018 - 11/09/2012) - 2a 9m 29d

(5a 7m 26d) - 2a 9m 29d = 2a 9m 27d

Data base para Livramento Condicional 11/09/2012

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 01/11/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

11/09/2012 + 4a 4m 0d + 2a 9m 29d - 0a 0m 0d - 7- 1

Pena Restante a partir da data Atual 9a 10m 16d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

11/09/2012 + 13a 0m 0d + 2a 9m 29d - 0a 0m 0d - 7- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 1m 5d

Data do Término da Pena: 02/07/2028

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 675615 Nr: 7514-96.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARIA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13.965

 Ante o exposto, considerando que transcorreram mais de 04 (quatro) 

anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da 

sentença condenatória, verifica-se que ocorreu a Prescrição da 

Pretensão Punitiva, assim, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE referente a pena 

privativa de liberdade, do recuperando JOÃO MARIA DA LUZ, qualificado 

nos autos.Ademais, proceda-se com as baixas e necessárias anotações, 

conforme determina o art. 1.697, parágrafo único da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC). Decorrido o prazo recursal e 

procedido com as comunicações de estilo, ARQUIVE-SE os autos, 

mediante as formalidades legais.P. I. Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 683135 Nr: 14215-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCINO PEREIRA DA COSTA, EDMAR 

VERNILLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 I – Defiro o pedido de fls. 24/25 e, por consequência, resta dispensada a 

presença do denunciado Edmar Vernille da Silva na audiência de 

interrogatório designada.

II – Aguarde-se em cartório a realização da solenidade.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639968 Nr: 1533-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO BUENOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO MANOEL 

GUIMARÃES - OAB:20969/O

 Código: 639968

Vistos etc.

Ante a manifestação da defesa às fls. 127, dou por encerrada a instrução 

processual e, nos termos do que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de 

Processo Penal (por analogia), converto os debates em memoriais 

escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias às partes, iniciando-se pela 

acusação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 08 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 315036 Nr: 76-68.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Código: 315036

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fls. 232, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 08 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 339204 Nr: 3008-24.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 339204

Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de fls. 128, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 08 de Novembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Comunicado

GABARITO PRELIMINAR - PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO DA 

COMARCA DE SINOP

* O Gabarito completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui
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Caderno de Anexos

Decisão

Pedido de Providências nº. 11442-08.2018.811.0015 – Código 332997

Vistos,

Trata-se de Pedido de Providência requerido pelo Juízo da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais Civil e Criminal desta comarca em 

que se requer a destinação de objetos apreendidos em processos 

criminais em trâmite naquele juízo que foram distribuídos no período de 

02/01/2011 e 31/12/2014 que estejam pendentes de destinação.

Instada a se manifestar (fl. 03), a Coordenadoria Administrativa informou 

que, em agosto do corrente ano, iniciaram a "reorganização e 

readequação das salas de depósito dos bens apreendidos nesta 

comarca, com base no Manual de Bens Apreendidos da Corregedoria 

Nacional de Justiça e Resolução 63 do Conselho Nacional de Justiça" 

[SIC]. Esclareceu que, na oportunidade, caixas e aparelhos de som 

apreendidos em processos distribuídos até dezembro/2014 e capacetes 

apreendidos em processos distribuídos até março/2018 foram doados 

para Assistência Social Beneficente Evangélica (ASBE), a fim de 

possibilitar espaço físico para iniciar os trabalhos de triagem e separação 

dos bens armazenados no arquivo, ficando a cargo da instituição a 

verificação de possível reciclagem e aproveitamento dos objetos doados 

(fls. 04/21).

É o relatório.

Decido.

 Considerando a informação prestada pela Coordenadoria Administrativa 

de que a maioria dos bens apreendidos no arquivo do fórum desta 

comarca encontram-se obsoletos e deteriorados em razão do lapso 

temporal que encontram-se armazenados (fl. 04), ACOLHO O PEDIDO 

requerido nestes autos, para determinar a:

I – DESTRUIÇÃO DOS OBJETOS INSERVÍVEIS apreendidos em processos 

criminais distribuídos na Vara Especializada dos Juizados Especiais Civil e 

Criminal desta Comarca no período de 02/01/2011 a 31/12/2014, que 

encontram-se pendentes de destinação;

II – DOAÇÃO DE OBJETOS PASSÍVEIS DE TAL ATO apreendidos em 

processos criminais distribuídos na Vara Especializada dos Juizados 

Especiais Civil e Criminal desta Comarca no período de 02/01/2011 a 

31/12/2014, que encontram-se pendentes de destinação, para entidades 

beneficentes devidamente cadastradas na Diretoria deste Foro.

Ressalto que deverá ser realizados relatórios pormenorizado dos bens 

que serão destruídos e doados e devidos termos de destruição/doação, 

observando-se o Manual de Bens Apreendidos da Corregedoria Nacional 

de Justiça e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso – Foro Judicial.

Após a conclusão dos mencionados relatórios e termos, estes deverão 

ser juntados ao presente procedimento, devendo ser encaminhada cópia 

ao juízo requerente para ser juntada aos respectivos processos que 

tiverem objetos apreendidos que foram destinados.

Cientifique-se o Magistrado Titular da Vara Especializada dos Juizados 

Especiais Civil e Criminal desta Comarca a respeito da presente decisão.

Havendo integral cumprimento do decisium, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Pedido de Providências nº. 12124-60.2018.811.0015 – Código 334000

Vistos,

Trata-se de Pedido de Providência requerido pelo Juízo da Segunda Vara 

Criminal desta comarca em que se requer a destinação de objetos 

apreendidos em processos criminais em trâmite naquele juízo que foram 

distribuídos até o dia 31/07/2013 que estejam pendentes de destinação.

Instada a se manifestar (fl. 03), a Coordenadoria Administrativa informou 

que, em agosto do corrente ano, iniciaram a "reorganização e 

readequação das salas de depósito dos bens apreendidos nesta 

comarca, com base no Manual de Bens Apreendidos da Corregedoria 

Nacional de Justiça e Resolução 63 do Conselho Nacional de Justiça" 

[SIC]. Esclareceu que, na oportunidade, caixas e aparelhos de som 

apreendidos em processos distribuídos até dezembro/2014 e capacetes 

apreendidos em processos distribuídos até março/2018 foram doados 

para Assistência Social Beneficente Evangélica (ASBE), a fim de 

possibilitar espaço físico para iniciar os trabalhos de triagem e separação 

dos bens armazenados no arquivo, ficando a cargo da instituição a 

verificação de possível reciclagem e aproveitamento dos objetos doados 

(fls. 04/21).

É o relatório.

Decido.

 Considerando a informação prestada pela Coordenadoria Administrativa 

de que a maioria dos bens apreendidos no arquivo do fórum desta 

comarca encontram-se obsoletos e deteriorados em razão do lapso 

temporal que encontram-se armazenados (fl. 04), ACOLHO O PEDIDO 

requerido nestes autos, para determinar a:

I – DESTRUIÇÃO DOS OBJETOS INSERVÍVEIS apreendidos em processos 

criminais distribuídos na Vara Especializada dos Juizados Especiais Civil e 

Criminal desta Comarca no período de 02/01/2011 a 31/12/2014, que 

encontram-se pendentes de destinação;

II – DOAÇÃO DE OBJETOS PASSÍVEIS DE TAL ATO apreendidos em 

processos criminais distribuídos na Vara Especializada dos Juizados 

Especiais Civil e Criminal desta Comarca no período de 02/01/2011 a 

31/12/2014, que encontram-se pendentes de destinação, para entidades 

beneficentes devidamente cadastradas na Diretoria deste Foro.

Ressalto que deverá ser realizados relatórios pormenorizado dos bens 

que serão destruídos e doados e devidos termos de destruição/doação, 

observando-se o Manual de Bens Apreendidos da Corregedoria Nacional 

de Justiça e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça de Mato Grosso – Foro Judicial.

Após a conclusão dos mencionados relatórios e termos, estes deverão 

ser juntados ao presente procedimento, devendo ser encaminhada cópia 

ao juízo requerente para ser juntada aos respectivos processos que 

tiverem objetos apreendidos que foram destinados.

Cientifique-se a Magistrada Titular da Segunda Vara Criminal desta 

Comarca a respeito da presente decisão.

Havendo integral cumprimento do decisium, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Sinop, 08 de novembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005634-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM OAB - GO24217 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE OAB - GO25336 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

DALTON BENONI MARTINI (REQUERIDO)

THIRSON HUGO BRANDT MARTINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES OAB - GO20620 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 4º do 

Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo de 

5(CINCO) dias: Manifestar acerca do(a/s) Ofício nº 625 2018fs que se 

encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 16429395 ).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007405-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ROSA MORANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem 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; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 110967 Nr: 3307-22.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO PROENÇA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ROBERTO CRIVELARO, JOÃO VICTOR 

CRIVELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Intime-se o advogado da parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe os dados bancários do requerido Sidney Roberto Crivelaro, 

haja vista que no extrato de penhora, bem como o extrato bancário 

acostado não descreve tais dados.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010419-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA IVONE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SILVIA ROSA DIAS CAVALCANTE OAB - MT5421-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010419-10.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cuida-se de “AÇÃO RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO DE PREVIDENCIÁRIO, CUMULADO COM PEDIDO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por 

Celia Ivone Santana em desfavor de INSS – Instituto Nacional da 

Seguridade Social. 2. Com efeito, é pacífico o entendimento de que o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS está inserido no conceito de 

Fazenda Pública, nos precisos termos do art. 8º da Lei nº 8.620/93, que 

assim dispõe: “O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nas causas 

em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, 

gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda 

Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus 

bens.”. 3. Há inúmeras decisões do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, no 

sentido de que a competência para o julgamento desses feitos é das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, pois a condenação deverá ser 

suportada pelo Tesouro Nacional através do Ministério da Previdência 

Social. 4. Portanto, o INSS como autarquia federal usufrui de prerrogativas 

e privilégios semelhantes aos assegurados à Fazenda Pública, sendo 

evidente o julgamento pela Vara Especializada da Fazenda Pública. 5. Em 

que pese não constar expressamente nas atribuições das Varas da 

Fazenda Pública Estadual (Quadro de competências de todas as Varas do 

Estado de Mato Grosso – disponível no site do TJMT – última atualização 

em 21/03/2018) a competência para processar e julgar feitos em que seja 

parte o INSS, a designação de Fazenda Pública, lato sensu considerada, 

comporta não só a Administração Pública direta, mas também a 

descentralizada, em que se enquadram as autarquias. Até porque, seja 

integral ou subsidiariamente, é o erário público quem suporta os ônus da 

demanda, num e noutro caso. 6. Nesse sentido é o entendimento do STJ, 

bem como do Tribunal de justiça de nosso Estado: “EMENTA: RESP - 

PROCESSUAL CIVIL - PRAZO - AUTARQUIA - A LEI 8.620/1993, ART. 8º, 

CONFERE AO INSS AS PRERROGATIVAS E PRIVILÉGIOS ASSEGURADOS 

À FAZENDA PÚBLICA. O DEL 200 E O DEL 900 ESTABELECERAM NITIDA 

DISTINÇÃO ENTRE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AS 

PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO. ENTRE AS PRIMEIRAS, 

SITUAM-SE AS AUTARQUIAS. EM CONSEQUENCIA, RECEBE O MESMO 

TRATAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. A PROPÓSITO, HÁ LEI EXPRESSA 

- DEL 7.659, DE 21/06/1945. A AUTARQUIA GOZA DO DIREITO AO PRAZO 

EM DOBRO PARA RECORRER (ART. 188, CPC).” (STJ - REsp 67829/RJ, 

Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, julgado em 

28.08.1995, DJ 24.02.1997 p. 3420). “EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE 

TRABALHO - INSS - AUTARQUIA FEDERAL -APLICAÇÃO DA 

PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI 

8.620/93 - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA - CONFLITO PROCEDENTE. Compete à Vara Especializada da 

Fazenda Pública, processar e julgar lides de interesse do INSS, em face 

das prerrogativas processuais concedidas às autarquias, nos termos no 

art. 8º da Lei 8.620/93.” (TJ/MT, CC 35221/2005, DES. LICINIO CARPINELLI 

STEFANI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/12/2005, Publicado no DJE 09/02/2006). 7. Ante 

o exposto, nos termos dos artigos 62 e 64 do CPC bem como das normas 

de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino de minha 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor da Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca. 

8. Decorrido o prazo recursal, redistribua-se o feito para Vara 

Especializada de Fazenda Púbica desta Comarca, com as nossas 

homenagens. 9. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 09 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010525-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IANA ROBERTA ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010525-69.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, necessário se faz a emenda à inicial, a fim de 

comprovar a mora da parte requerida, haja vista que o documento juntado 

aos autos informa que a correspondência não foi entregue a requerida 

pelo motivo endereço insuficiente” (ID 16177494 - Pág. 8). Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO INDICADO NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - NÃO 

PROVIDENCIADOS OUTROS MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DESSE ATO - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio 

indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "endereço insuficiente" 

não serve para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios, pois trata-se de prova imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).” (Ap 22328/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) 2. Desta 

feita, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 321 do CPC, comprovar a mora da parte requerida, nos 

termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 09 de 

novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010323-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRALVA GONCALVES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010323-92.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise do pedido liminar 

formulado nestes autos, necessária se faz a emenda à inicial, a fim de 

comprovar a mora da parte requerida, haja vista que os documentos 

juntados aos autos informam que as correspondências enviadas para 

notificação extrajudicial não foram entregues à requerida (ID 

16042761/16042762) 2. Desta feita, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, comprovar a 

mora da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Destarte, verifica-se que a 

parte requerente atribuiu à causa o valor de R$ 7.364,38 (sete mil 

trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Todavia, 

diante do poder-dever do juiz, conforme dispõe o §3º do artigo 292 do 

CPC, bem como considerando o inciso I, do referido artigo, determino, de 

ofício, a correção do valor atribuído à causa, para o valor de R$ 70.720,59 

(setenta e nove mil setecentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), 

haja vista que tal quantia é condizente com o proveito econômico 

pretendido com eventual procedência da lide. Corrija-se na D.R.A. 4. Por 

conseguinte, deverá o requerente comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, de acordo com o novo valor atribuído à causa no item 03, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do 

CPC e extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 09 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010689-34.2018.8.11.0015

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:

WANESSA PLEFKA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010689-34.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 06 de novembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008403-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA FINGER (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008403-83.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito 

o título executivo judicial. 2. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 07 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007072-66.2018.8.11.0015

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))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANA BASINSKI SARAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007072-66.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Recebo a emenda da inicial de ID 

15423380/15423383. 2. Todavia, verifica-se que o requerente não cumpriu 

corretamente com a determinação de ID 14309349, a fim de comprovar a 

mora da parte requerida, uma vez que não há como considerar válida, por 

ora, a notificação da parte ré via edital, porquanto é sabido que a 

intimação por edital somente é válida depois de esgotados todos os meios 

de notificação extrajudicial, o que não é o caso dos autos. 3. Aliás, nesse 

sentido é o recentíssimo entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “(...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, §§ 6º E 

7º, DO DECRETO-LEI 911/69 - RECURSO PROVIDO.Se a notificação 

extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor.A comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).Julgada 

improcedente a Ação de Busca e Apreensão, condena-se o autor à multa 

prevista no art. 3º, §§6º e 7º, do Decreto-Lei 911/69.” (TJMT - RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018). “APELAÇÃO CIVIL 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR 

EDITAL – INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE 

LOCALIZAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA – 

RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas 

as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação 

editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida 

subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua 

localização pessoal.“A jurisprudência desta Corte considera válido, para 

esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, desde que 

comprovado nos autos que foram esgotadas todas as tentativas para a 

localização do devedor, o que não ocorreu, conforme consta do Acórdão 

recorrido.” 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 368.734/SC, 

Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 24.9.2013, DJe 10.10.2013). 
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(destaquei)”. (Ap 14046/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, 

Publicado no DJE 25/06/2018) 4. Por tais razões, intime-se novamente a 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

321 do CPC, comprovar a mora da parte requerida, nos termos do artigo 

2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 5. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

08 de novembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001028-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

BARBARA WROBEL STEINBERG (EXECUTADO)

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

MICHEL GUTNIK STEINBERG (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001028-31.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Considerando a petição sob Id. 

11753863, formulada pela parte exequente, consigno que, em que pese à 

argumentação dos requerentes, oportuno ressaltar que o instituto da 

preclusão, explicando tratar-se da perda da faculdade de realizar 

determinado ato no processo, envolve as partes e o Juiz. Nesta última 

hipótese o ordenamento jurídico impede que o magistrado decida de novo 

qualquer questão que já tenha sido objeto de decisão anterior. A doutrina 

denomina este fenômeno de preclusão “pro judicato”, prevista no 

ordenamento jurídico no artigo 507 do Código de Processo Civil, “in verbis”: 

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já 

decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. Assim se manifesta 

Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, RT, 6ª ed., p. 

778: “Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode 

ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é 

imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar 

questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno 

denominando-o de preclusão pro judicato”. 2. No presente caso, a parte 

exequente vem pugnar que seja mantido o valor dado a causa no momento 

da distribuição do feito, entretanto, não é possível, analisando o fato e 

enquadrando a proibição constante diante da ocorrência da preclusão 

"pro judicato", o que deveria ser requerido por medida judicial adequada. 3. 

Por tal razão, deixo de apreciar a petição de sob Id. 11753863 formulada 

pela parte autora, pois não cabe a este magistrado a reanálise de 

questões cuja controvérsia já foi deliberada em decisão. 4. Convém 

ressaltar que a irresignação contra decisão proferida por juiz de primeiro 

grau comporta recurso próprio, sob a égide do princípio do duplo grau de 

jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 

1988. 5. Destarte, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra na íntegra a 

decisão sob Id. 11820894, procedendo ao recolhimento das custas 

remanescentes, bem como juntando aos autos matrícula atualizada do 

imóvel registrado sob o n. 4030 junto ao CRI de Porto dos Gaúchos/MT, 

sob pena de cancelamento da distribuição e indeferimento da inicial e, 

logo, extinção do feito. 6. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 1 

de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011200-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ROMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ROMAO OAB - MT22001/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANO MIRANDA FONSECA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011200-66.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 1.1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, 

etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258673 Nr: 2905-91.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHAMES RHUDIERY SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDA, PABLO IAGO WNUK BOENO, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS - OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O, 

DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:OAB/10339, GAYA LEHN 

SCHNEIDER - OAB:14995 MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722, 

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

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que, embora cadastrados os 

procuradores do primeiro e segundo requeridos, não se avista procuração 

outorgada pelos mesmos nos autos, sendo que não foram cadastrados os 

procuradores da parte denunciada, nem a procuradora constituída à fl. 

439.

2. Assim, procedo ao cadastro de todos os procuradores, ainda que sem 

procuração, para fins de intimação dos atos processuais e regularização 

do feito.

3. Destarte, previamente à homologação do acordo contido nos autos, 

determino, no prazo de 05 (cinco) dias:

a) a intimação da parte ré Disbac Distribuidora de Baterias e Componentes 

Ltda, por meio de seu advogado(a), para que regularize sua 

representação processual juntando aos autos instrumento procuratório 

ao(à) advogado(a) subscritor(a) do acordo, com poderes especiais;

b) a intimação da parte ré Pablo Iago Wnuk Boeno, por meio de sua 

advogada, para que regularize sua representação processual juntando 

aos autos instrumento procuratório ao(à) advogado(a) subscritor(a) do 

acordo, com poderes especiais;

c) a intimação das partes, por meio de seus advogados, para que se 

manifestem acerca da litisdenunciada Bradesco, sob pena de preclusão;

d) a intimação da litisdenunciada, por meio de seus advogados, para que 

se manifestem acerca do acordo formulado nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão;

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010618-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DOS SANTOS PEDREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010618-32.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 
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Decreto-Lei nº 911/69, 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. 1.1. 

A inicial veio instruída com os documentos de ID 16239962/16253283. É O 

BREVE RELATÓRIO. DECIDO: 2. Compulsando os autos, verifica-se que a 

ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 16239967), 

comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária 

em favor da parte requerente. Restou comprovada, ainda, a constituição 

em mora da parte requerida, consubstanciada no edital publicado em ID 

16239970, haja vista que a correspondência para notificação extrajudicial 

no endereço fornecido pelo requerido foi devolvida sem recebimento pelo 

motivo “outros – sem entrega domiciliar” (ID 16239968). Nesse sentido: 

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

COMPROVAÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO, MAS DEVOLVIDA POR SE TRATAR 

DE "LOCALIDADE SEM ENTREGA DOMICILIAR" – POSTERIOR PROTESTO 

POR EDITAL –VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova da 

mora pode ser feita por notificação extrajudicial realizada pelo Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, à escolha do credor. 

Reputa-se regular a comprovação da constituição em mora por meio do 

protesto do título efetivado por edital, quando não for possível efetuar a 

intimação do devedor no endereço fornecido. (...).” (TJ-MT - APL: 

00021710920128110007 21907/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 27/06/2014) 3. Deste modo, restam preenchidos os 

requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. 4. 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 (ID. 16239957 - Pág. 1 e 2). 5. Expeça-se o competente 

mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se 

sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser 

advertido de que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após 

o prazo para purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que 

vier dar causa. 5.1. 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). 6. 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. 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. 7. Havendo pagamento da integralidade da dívida 

(Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte 

requerida, expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, o 

que deverá ser certificado, volte-me conclusos para decisão. 9. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 09 de novembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004367-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRINALDO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO PASSONI (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004367-95.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Recebo a emenda da inicial de ID 15632106/15632114. 2. 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. 2.1. 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. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 09 de novembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001760-12.2018.8.11.0015

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))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMARINA BERNARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001760-12.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ajuizou “AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO” em face OSMARINA BERNARDO DA SILVA, na 

qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das 

prestações assumidas no contrato firmado entre as partes. A inicial veio 

instruída com os documentos de ID 12117242/12133257. Em ID 14037095 

foi determinada a emenda da inicial para juntada de cópia legível do 

contrato entabulado entre as partes, assim como para a comprovação da 

mora da parte, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do 

CPC, sobrevindo manifestação do requerente em ID 14355473/14355478. 

É o relatório. Fundamento e decido: 1. Recebo a emenda da inicial de ID 

14355473/14355478. 2. Pois bem. Sabe-se que nas dívidas garantidas por 

alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para 

pagamento. Contudo, o artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

condiciona a busca e apreensão do bem dado em garantia à comprovação 

da mora, admitindo que esta se dê via carta registrada, consoante se pode 

inferir do § 2º, do artigo 2º, do referido diploma legal. 2.1. Assim, o simples 

inadimplemento contratual do devedor não é suficiente para que ocorra o 

acolhimento da ação de busca e apreensão, sendo indispensável à 

comprovação da mora. 3. Aliás, insta consignar que a jurisprudência é 

pacificada no sentido de que para a constituição em mora, não é 

necessário provar que a notificação foi pessoalmente recebida pelo 

devedor, bastando que seja enviada ao local mencionado no contrato, com 

a prova de que tenha sido recebido por alguém: “PROCESSUAL CIVIL. 

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO 

ATENDIDA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos 

termos do § 2º do art. 2º do decreto-lei n. 911/69, a mora deve ser 

demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante 

carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo 

protesto do título, a critério do credor. 2. O envio da notificação 

extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova de que 

alguém a tenha recebido, não atende o disposto no artigo 2º, § 2º, do 

decreto-lei n. 911/69. 4. O indeferimento da inicial é medida que se impõe, 

quando descumprida a determinação de emenda à inicial. Inteligência do 

parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso 

c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o . ” ( T J - D F  2 0 1 7 0 6 1 0 0 0 4 9 0 2  D F 

0000479-13.2017.8.07.0006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data 

de Julgamento: 24/01/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: 246/256) 4. “In casu”, infere-se que 
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a tentativa de notificação pessoal da requerida de ID 11307368, não é 

suficiente para comprovar a mora, uma vez que não há descrição do 

motivo pelo qual a correspondência para notificação extrajudicial não foi 

entregue para a requerida (ID 12117323 – Pág. 2). 5. Isto posto, insta 

consignar que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

notificação do devedor via edital, somente é válida depois de esgotados 

todos os meios de notificação extrajudicial da parte requerida, o que não é 

o caso em tela, porquanto, embora oportunizada a emenda da inicial, o 

requerente não logrou êxito em demonstrar que foram exauridas as 

tentativas de notificação pessoal da requerida, de modo que não há como 

considerar válida a tentativa de notificação por edital de ID 12117344. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO.A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)Sendo a parte devidamente 

intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu 

cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.” (Ap 157343/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) 

6. Destarte, o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe 

que a petição inicial será indeferida quando: “não atendidas as 

prescrições dos arts. 106 e 321.”, sendo que o indeferimento da inicial dá 

ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 7. Desta feita, 

diante dessas considerações, a ausência da comprovação da mora é 

causa de extinção do processo e, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 8. 

Eventuais custas remanescentes pelo requerente. 9. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 09 de novembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010272-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PERAZZOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA CRISTIANE GUTHIER (EXECUTADO)

CLAUDIO GALVANI MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010272-81.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CAMILO 

PERAZZOLI EXECUTADO: CLAUDIO GALVANI MOURA, MAGDA 

CRISTIANE GUTHIER Vistos, etc... Citem-se os executados, para que no 

prazo de 15 dias satisfaçam a obrigação, entregando ao exequente, a 

quantidade 17.400 sacas de soja, de 60 Kg cada, a granel, nos termos do 

Contrato de Confissão de Dívida, ID. 16010441, ou independentemente da 

segurança do Juízo, ofereçam embargos no prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 914 e seguintes do CPC. Conste do mandado que não sendo 

satisfeita a obrigação e nem depositada a coisa no prazo determinado, 

incidirá multa de R$ 5.000,00 por dia de atraso. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa. Faça constar no 

mandado de citação, ordem de busca e apreensão, cujo cumprimento se 

dará de imediato, se os executados não satisfizerem a obrigação no prazo 

acima determinado. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001144-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDA BRITZKE CHAGAS (REQUERIDO)

INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

Autos n° 1001144-37.2018.8.11.0015 - 3ª Vara. Parte Requerida: INTEGRA 

AGROINDUSTRIAL LTDA ME. CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO Certifico 

que em cumprimento ao mandado extraído dos autos supra identificado, 

dirigi-me na Rua das Camélias, 1135, no Bairro Jardim Maringá, nesta 

cidade, por diversas vezes, local em que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER 

A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA E 

NEM DE BRIGIDA BRITZKE CHAGAS, em razão de não encontrá-las, pois 

no local é uma espécie de condomínio onde possui 06 apartamentos de 

aluguéis e ao obter informações com os atuais moradores, como o sr. 

Anderson do Apto 01, Sra. Edna do Apto 02, Sr. Lucas do 04, Sr. Matos 

do 05 e Sra. Mariele do 06 que é a sindica do local, todos afirmaram 

desconhecer a parte requerida, que ali é apenas residência não existe 

empresas no local e que de todos os inquilinos que ali reside o que reside 

há mais tempo é a Sra. Mariele do 06 que reside há quase dois ano e ela 

afirmou ainda que se a requerida residiu ali foi por bem pouco tempo pois 

nem chegou a conhece-la; também empreendi consultas junto aos sítios de 

busca fácil de empresas e junto a Câmara de Logista (CDL) desta cidade, 

mas não existe registro nem da empresa requerida e nem da requerida, 

Brigida B. Chagas; repassadas essas informações para a representante 

da parte autora, Dra. Aline, esta se prontificou a repassar mais 

informações e atualização de endereços da parte requerida, mas nesta 

data solicitou a devolução do mandado em razão de não ter logrado êxito. 

Diante do exposto, devolvo o mandado para as devidas providências, haja 

vista que pelo endereço declinado e pelas informações obtidas, a parte 

requerida Integra Agroindustrial Ltda e Brigida Britzke Chagas, 

mudaram-se e atualmente encontram-se em lugar incerto e não sabido. 

Dou fé, Sinop, 10 de outubro de 2018. OTAIDE AMADOR MARCON Oficial 

de Justiça

Intimação 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))

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))
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IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 

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

Intimação 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:
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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 
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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 
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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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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 

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

Intimação 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))

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)
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LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012809-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA LEMES MARTINS (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto a 

devolução das correspondências sem o devido recebimento, com a 

informação de que estava ausente. Caso queira, deverá no mesmo prazo 

dias recolher as guias para expedição de Carta Precatória a ser 

encaminhada para a Comarca de Mirassol D'Oeste - MT, com a finalidade 

de proceder a citação, sendo que referidas guias que encontram-se 

disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004677-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRINCESA COMERCIO E DISTRIBUIDORA MODA CASA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA OAB - SP244388 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA CARRILHO PERES (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004677-04.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PRINCESA 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA MODA CASA LTDA - ME RÉU: CECILIA 

CARRILHO PERES Vistos, etc... Defiro a autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002579-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DHELYSSON HENRIQUE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002579-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

DHELYSSON HENRIQUE VARGAS REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, 

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos, etc... Defiro ao autor os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Citem-se as rés para 

integrarem a relação processual. Designo audiência de conciliação para o 

dia 12/12/2018, 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 CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os 

réus deverão contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se 

o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010604-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo: 1010604-48.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA RÉU: ELIZANGELA DE OLIVEIRA SOUZA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010439-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY TEREZINHA FERRO BURKOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO MACIEL (EXECUTADO)

WRM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010439-98.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SUELY 

TEREZINHA FERRO BURKOT EXECUTADO: WRM CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME, WILSON ROBERTO MACIEL Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifico que a Exequente 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 Exequente 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 Exequente para 

que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, comprovando sua 

hipossufiência, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010524-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010524-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCINALDO 

FERREIRA DOS SANTOS Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que 

a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “sem entrega 

domiciliar”, nesses casos, cabe ao Requerente proceder com a 

notificação ficta do devedor/Requerido, por meio de edital, para que 

comprove que o constituiu em mora, sob pena de indeferimento da inicial. 

Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO 

- DECLARAÇÃO DOS CORREIOS - "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" - 

TENTATIVA FRUSTRADA DE ENVIO - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL 

- MORA CONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. É válido, para efeito de 

constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de 

entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor 

constante do contrato, restar infrutífera por ser "área sem entrega 

domiciliar". (Ap 107486/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, 

Publicado no DJE 03/02/2014) Deste modo, intime-se a Requerente, para 

que traga aos autos documento que comprove a constituição em mora do 

devedor, tendo em vista que consta somente a notificação extrajudicial 

que retornou pelo motivo “sem entrega domiciliar” (ID. 16177304). Prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162355 Nr: 10115-72.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MEDEIROS KERBER, ANDREIA 

CRISTINA GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que dê 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 209580 Nr: 10648-26.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V M MADEIRAS -EPP, MARLICE TEREZINHA 

HOLZBACH GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MARLON TRAMONTINA CRUZ URTOZINI - 

OAB:203.963/SP, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. MAURO PAULO GALERA MARI para que 

dê prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 219578 Nr: 18026-33.2014.811.0015

 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: FORÇA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, SAHNHONG - 

COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAHNHONG - COMERCIAL IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA-EPP, FORÇA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O, RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - 

OAB:209.974 OAB/SP

 Intimar o advogado da requerente/reconvinda Dr. ADRIANO DORNELLES 

DIAS para que no prazo de cinco dias, querendo, se manifeste sobre o 

laudo pericial de fls. 446/496 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 94809 Nr: 1850-86.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MOREIRA BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, FABIO YOSHIHARU ARAKI - 

OAB:33.486/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Intimar o advogado do Exequente Dr. EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS para que no prazo de 5 (cinco) dias dê prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, efetuando o depósito da diligência do Oficial de 
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Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, 

remoção e intimação, sendo 3 (três) diligências no Jardim das Palmeiras, 

devendo para tanto retirar a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima 

mencionado) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 329159 Nr: 8896-77.2018.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO TEZINI MOLINA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARICIO CARDOZO DA ROZA, SOAN DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:MT - 3063-A, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 40, e consequentemente redesigno a audiência que 

seria realizada hoje para o dia 12/12/2018 às 13:30 horas.

Nos termos do art. 98, II do CPC, determino a intimação judicial da 

testemunha arrolada pelo beneficiário da justiça gratuita.

Comunique-se ao juízo Deprecante.

Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120387 Nr: 12664-26.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Processo nº 12664-26.2009

Vistos, etc...

Intime-se a executada para que, no prazo de 15 dias, cumpra a sentença 

proferida nestes autos, fls. 105/116, na forma como requerida às fls. 

127/130, 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.

 Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se a Exequente para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159301 Nr: 6593-37.2011.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CORDOVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEREZ MARTINS -STOP ACESSÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FRANCISCO 

CAVALCANTE - OAB:MT/ 9435

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida, para declarar 

inexistente o débito decorrente da ordem de serviço nº 2424, fls. 38, e 

cancelar os protestos protocolo nº 00000/0501, 00000/5826, 00000/6113 

e 00000/6440, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção 

monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos 

da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.000,00.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002085-84.2018.8.11.0015

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:

LUCAS CARVALHO DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002085-84.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes a manifestarem se 

há alguma prova a produzir, caso em que deverão justificar a pertinência, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da decisão de id. 14266030.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002507-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMINO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002507-93.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes a apresentarem 

quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189042 Nr: 10351-53.2013.811.0015

 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: BONICONTRO & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PEREIRA NEVES, RITA COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT, 

ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:MT 20.017/O

 DECISÃO: “Verifico que a advogada da requerida Rita Comper renunciou 

ao mandato e a parte não foi intimada a constituir novo advogado, de modo 

que não é possível realizar a audiência sem esta providencia, já que a 

representação processual da parte requerida se encontra irregular. 

Assim, determino seja intimada a requerida, por mandado, no endereço 

constante dos autos, para que constitua novo advogado, no prazo de 

quinze dias, sob pena de prosseguimento do feito a sua revelia. No mesmo 

mandado, conste a intimação para que compareça à audiência, que 

redesigno para o dia 05/03;2019, às 14horas. Saem intimados os 

presentes. ” Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166587 Nr: 1401-89.2012.811.0015

 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: TACIENE CLEIRE GIELOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 DECISÃO: “Ante a não localização da testemunha a ser ouvida, dou por 

encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para alegações 

finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

sentença.” Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 285638 Nr: 19353-42.2016.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMITAN E CIA LTDA ME, LEANDRO CIMITAN, ADRIANA 

CIMITAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:, ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que a apelação de fls. 135/146 foi preparado e 

protocolado no prazo de Lei.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do requerido, para em 15 (quinze) dias apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 135/146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 212010 Nr: 12576-12.2014.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI ARI BELLINCANTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO para extinguir a ação de execução (Código nº. 204119), nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito atualizado. 

Transitada esta em julgado, autorizo o levantamento do valor depositado, 

em favor do embargante. Translade-se cópia da presente para os autos 

principais e, pagas as custas, arquivem-se os autos, anotando-se.Por fim, 

remetam-se cópia dos autos ao Ministério Público para eventual apuração 

de crime de usura (art. 40 CPP).Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204119 Nr: 6279-86.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI ARI BELLINCANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO para extinguir a ação de execução (Código nº. 204119), nos 

termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando o 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito atualizado. 

Transitada esta em julgado, autorizo o levantamento do valor depositado, 

em favor do embargante. Translade-se cópia da presente para os autos 

principais e, pagas as custas, arquivem-se os autos, anotando-se.Por fim, 

remetam-se cópia dos autos ao Ministério Público para eventual apuração 

de crime de usura (art. 40 CPP).Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242201 Nr: 13513-85.2015.811.0015

 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: CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM 

CONSTRUÇÃO LTDA, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR FERNANDES 

NOGUEIRA - OAB:81446

 Processo código: 242201

Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161150 Nr: 8670-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZKP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 

EPP(SOLUSHOP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANE MARCELLE DOS SANTOS 

BIEN - OAB:OAB/SP 211.999, MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/SP 223.797

 Processo código: 161150

Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-295 RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA 

FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO

Processo Número: 1010648-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO PEDRO GIANEZINI (REQUERENTE)

MARISETE KUKI GIANEZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1010648-67.2018.8.11.0015 Cuida-se de Pedido de 

Restituição de Bens Móveis, promovido por Haroldo Pedro Gianezini em 

face de D.R.F. Comercial Agrícola S/A. Intime-se a massa falida, os 

credores habilitados nos autos do processo falimentar – n.º 
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1001011-92.2018.8.11.0015, bem como a administradora judicial para que, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação ao 

pleito de restituição dos bens descritos na exordial, à luz do disposto no 

artigo 87, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, in verbis: “Art. 87. O pedido de 

restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada. § 

1o O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os 

documentos que o instruírem e determinará a intimação do falido, do 

Comitê, dos credores e do administrador judicial para que, no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias, se manifestem, valendo como contestação a 

manifestação contrária à restituição.(...)” Após, voltem-me conclusos. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002367-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI STROPA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1002367-59.2017.8.11.0015 Cuida-se de ação de busca e 

apreensão proposta por Banco Itau Veiculos S/A em face de Sueli Stropa 

Martins. A liminar foi deferida no Id 8738596 e cumprida no Id 15991108, 

procedendo-se à apreensão do veículo, bem como a citação da requerida. 

A requerida, no Id 16094210, comprovou o depósito judicial feito da 

importância de R$8.579,53 (oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e 

cinquenta e três centavos), pugnando pela liberação do veículo 

apreendido. DECIDO: Verifico que, após a apreensão do bem, no prazo 

legal, a parte requerida efetuou o depósito judicial do valor apurado na 

inicial (Id 4965832), bem como dos honorários advocatícios, custas e taxa 

judiciárias (Id 16060514). Assim, comprovado nos autos o pagamento da 

integralidade das parcelas (vencidas e vincendas), determino que a Sra. 

gestora confirme se o valor depositado se encontra na Conta Judicial do 

TJMT e, após, proceda a restituição do bem descrito na inicial ao 

requerido. Expeça-se mandado. Intime-se o requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se, sob pena de extinção pela purgação da 

mora. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007941-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE HELENA KUJAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVONEI DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1007941-29.2018.8.11.0015 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. Desta forma, cite-se a parte ré para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários 

advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, 

previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado deverá 

constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta 

do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de 

Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e nem forem 

oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em mandado 

executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o 

autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-295 RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA 

FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO

Processo Número: 1010650-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE KUKI GIANEZINI (REQUERENTE)

HAROLDO PEDRO GIANEZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010650-37.2018.8.11.0015 Cuida-se de Pedido de 

Restituição de Bens Móveis, promovido por Haroldo Pedro Gianezini em 

face de D.R.F. Comercial Agrícola S/A. Os requerentes se manifestaram 

através do ID n.º 16258918, pretendendo o cancelamento da distribuição 

do feito, haja vista que houve duplicidade em sua distribuição. Decido. 

Verifico que foi ajuizada ação idêntica a esta, registrada sob o n.º 

1010648-67.2018.8.11.0015, razão pela qual, não há óbice em sua 

extinção e cancelamento da distribuição, conforme postulado. À vista do 

exposto, com espeque no art. 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, bem como determino o 

cancelamento de sua distribuição, sem custas. Arquivem-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sinop/MT, GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 243772 Nr: 14323-60.2015.811.0015

 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: AGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os 

autos ao setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar-se quanto a certidão de fls. 60, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217484 Nr: 16635-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDLGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra B. M. Muniz - 

OAB:OAB/MT 20339-O, ALINE EVELLIN MARCON - FASIP (Núcleo 

Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que, a contestação de fls. 44/47 foi protocolada no prazo legal. 

Diante do exposto, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou 
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Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho estes autos 

para proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) Advogado(a,s) da parte Autora, para 

manifestar-se no prazo legal, em conformidade com o despacho de fl. 20.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004867-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DAS CHAGAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HELEODORO BRANDAO OAB - MT19221/O (ADVOGADO(A))

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 4 8 6 7 - 6 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$351,540.00;Espécie/Assunto:PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: JONAS DAS CHAGAS MACHADO REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para requerer oque 

entenda de direito. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,9 de novembro de 2018. SEDE DA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010858-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS SCAQUETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010858-21.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUIS SCAQUETTI RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o 

AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em 

razão de sua IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – 

Sendo assim, em sintonia com os artigos 10, 319 e 321, ambos do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de sua 

ADVOGADA,  pa ra ,  no  p razo  de  15  (qu inze )  d ias , 

EMENDAR/COMPLEMENTAR a INICIAL, devendo; a) juntar CÓPIA do 

COMPROVANTE de RESIDÊNCIA do AUTOR, eis que, o acostado em Id. 

Num. 16402715 – Pág. 5, refere-se a pessoa estranha a ação; b) bem 

como, MANIFESTAR quanto a EVENTUAL INCOMPETÊNCIA deste JUÍZO; III 

– Com o aporte, CONCLUSO para recebimento da inicial. Às Providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010863-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER GONCALVES SILVA OAB - MT23148/O (ADVOGADO(A))

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010863-43.2018.8.11.0015 REQUERENTE: DEBORA APARECIDA 

RODRIGUES DA CUNHA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando que a PETIÇÃO INICIAL é 

INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da ação, PRINCIPIANDO o 

PROCESSO, é natural que, em razão de sua IMPORTÂNCIA, certos 

REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – Sendo assim, em sintonia com os 

artigos 10, 319 e 321, ambos do CPC/2015, INTIME-SE a parte AUTORA, 

por intermédio de seus ADVOGADOS, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a INICIAL, devendo TRAZER aos autos; a) A REGULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA do PROCEDIMENTO pleiteado na EXORDIAL; b) BEM 

COMO, DOCUMENTO que comprove a NEGATIVA dos Requeridos em 

disponibilizarem à parte Autora o PROCEDIMENTO de que necessita; 

Consoante o que preceitua o artigo 1º, “caput” e parágrafo 1º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ/TJMT, “in verbis”: “Art. 1º. Conforme o 

Enunciado nº 3 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao autor da 

ação, a busca preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, 

evitando-se a judicialização desnecessária. Parágrafo 1º. Neste sentido, 

devido ao ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto 

custo, mas fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de 

Saúde, de forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do 

interesse processual, verificar a documentação que comprove ter o autor 

o pedido administrativo”. II – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações 

quanto ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 276545 Nr: 13998-51.2016.811.0015

 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: IZALTINA FERREIRA, SOELI NUNES POZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLY ALBERTO HEITMANN 

NETO - OAB:20763/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216771 Nr: 16161-72.2014.811.0015

 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: IRIA MARIA KROETZ, JANICE REJANE KROETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 213352 Nr: 13692-53.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOÃO FERREIRA DE 
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SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido – foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180925 Nr: 1793-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULAMIRTES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 206-212 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 204-205 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 205, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228823 Nr: 4928-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE DA SILVA COSTA BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 127-128 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 125-126 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 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:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 180-181 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 178-179 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178571 Nr: 14421-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

SANDRA REGINA ZANARDI DINIZ no importe de R$ 2.745,00, em razão do 

CANCELAMENTO do ALVARÁ JUDICIAL nº 443538-9/2018 (fls. 258);

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274922 Nr: 13028-51.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIELE ALBRING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – INTIME-SE a parte IMPUGNADA/EXEQUENTE para, querendo, 
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MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO de fls. 24-27, no prazo de 15 

(quinze) dias

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 273093 Nr: 11716-40.2016.811.0015

 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: LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - MT - PREVISINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-B

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de 

CONDENAR a parte Requerida a CONCEDER e IMPLANTAR o benefício de 

APOSENTADORIA ESPECIAL em favor do Autor, conforme art. 57, 

parágrafo 1º, da Lei nº 8.213/91, inserindo-o na inatividade, cujo valor da 

renda mensal inicial – RMI deverá ser calculado em conformidade àquele 

dispositivo, correspondente à média de todos os salários de contribuição 

(Matrículas nº 4810 e nº 7737), bem como CONDENO a parte Requerida no 

PAGAMENTO das PRESTAÇÕES MENSAIS desde a data do requerimento 

administrativo, conforme art. 49, inciso I, “a”, c/c art. 47, parágrafo 2º, da 

Lei nº 8.213/91, que deve ser atualizado segundo as normas então 

vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 

29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 

1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC/2015.CÓPIA desta SENTENÇA servirá como 

OFÍCIO REQUISITÓRIO ao PREVI Sinop, para que proceda implantação do 

benefício em nome da parte Autora, na forma acima exposta, devendo 

apresentar a este Juízo o comprovante da implantação. CONDENO, ainda, 

o PREVI/Sinop, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em 

favor do causídico do Autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2º do 

CPC/2015 e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do pagamento das CUSTAS 

PROCESSUAIS.Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário 

no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, 

nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245067 Nr: 15139-42.2015.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RODOTREM LTDA., NILO JOSE 

SLOMP, TIAGO SLOMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI 

- OAB:9672 A - MT

 Vistos etc.

 I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra 

a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 277928 Nr: 14781-43.2016.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RODOTREM LTDA., NILO JOSE 

SLOMP, TIAGO SLOMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geni de Almeida Alves ( 

Procuradora do Estado de Mato Grosso) - OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI 

- OAB:9672 A - MT

 Vistos etc.

I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015.

Às providências. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012990-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012990-97.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ROCHA E GUERCI LTDA - ME 

REQUERIDO: WILLIAN PEREIRA ALVES 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 COBRANÇA proposta por ROCHA E GUERCI LTDA-ME em face 

de WILLIAN PEREIRA ALVES. Em síntese aduz a parte Requerente que 

vendeu produtos para o Promovido, que deixou de pagar os produtos 

adquiridos, sendo que o débito em aberto somou a quantia de R$ 311,00 

(trezentos e onze reais). Ressai dos autos que a parte Requerida, apesar 

de devidamente citada, por carta com aviso de recebimento, e ter 

comparecido à audiência de conciliação, deixou de apresentar 

contestação. Desta forma, DECRETO A REVELIA da parte Requerida nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Logo, a procedência parcial da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 
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presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 371 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia do reclamado, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente, consoante 

se infere na inicial, demonstrado por meio dos documentos id. 2265139 e 

2265141. Assim, outro caminho não há a não ser aplicar os efeitos da 

revelia e julgar parcialmente procedente a pretensão. Ante o exposto, 

decreto a revelia da parte reclamada e julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na peça inicial e, por consequência, condeno o 

reclamado WILLIAN PEREIRA ALVES a pagar importância de R$ 532,45 

(quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da citação. E, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. SINOP, 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003237-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, compulsando os autos, constatei que foi decretada 

a revelia do requerido, não havendo, assim, necessidade de sua intimação 

acerca do teor da r. sentença proferida nos autos, e publicada no DJE em 

10/05/2018, consoante dispõe o art. 346 do Código de Processo Civil. 

Desta feita, intimo a parte autora, a fim de que se manifeste, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010659-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do executado (Autor na fase de conhecimento) para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012709-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MATOS GARCIA MAIA (EXECUTADO)

 

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.: 8012709-44.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINA MATEUS GOMES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011839-04.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO OAB - MT0015315A (ADVOGADO(A))

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BAU (EXECUTADO)

Outros Interessados:

BANCO GMAC S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JULIANA FALCI MENDES OAB - SP223768 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011839-04.2013.8.11.0015; Valor causa: R$ 21.838,78; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ADENIS PASQUALETTO JUNIOR Parte Ré: EXECUTADO: 

VALMIR BAU Vistos, etc. Com efeito, DECIDO: I – Compulsando os autos, 

denota-se que aportou petitório de terceiro interessado BANCO GMAC S.A 

às fls. 101-106 requerendo, após prolação de sentença (fls. 53), o 

cancelamento da restrição judicial pelo sistema RENAJUD do veículo de 

placa OBI9918, determinado através da decisão de fls. 47, uma vez que 

trata-se de bem com garantia de alienação fiduciária; II – Diante disso, com 

observância à súmula 242 do TRF, DEFIRO o postulado mencionado 

alhures e por consequência, PROCEDO com a BAIXA da restrição via 

RENAJUD do veículo de Id 10557881; III - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação. Após, não havendo outras providências a serem adotadas na 

presente demanda, ARQUIVEM-SE, com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011341-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN LUCAS GIACOMO AIOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011341-85.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: NATAN 

LUCAS GIACOMO AIOLFI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, 

ETC. Dispensado o relatório. Decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 

9.099/95 c/c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir 

a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

razão pela qual inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, 

deve o julgador se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. MÉRITO Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do Reclamante com referência as negativações em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Requerida, cuja 

origem o reclamante alega desconhecer, haja vista que afirma jamais ter 

utilizado serviços ou que tivesse qualquer relação comercial com a 

requerida que viesse a justificar a restrição em apreço. A Reclamada na 

contestação alegou a regularidade do débito negativado, haja vista tal 

crédito tenha origem na utilização de serviços de telefonia, porém não 

juntou aos autos nenhum documento que comprovasse tal alegação. 

Sendo assim, a reclamada não logrou comprovar a solicitação ou 

utilização do serviço oferecido. O contrato não fora trazido aos autos. 

Desta feita, a Reclamada não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos 

débitos negativados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Por estas razões, 

presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais 

sejam: o ato ilícito (cobrança indevida dos serviços não instalados) e o 

dano (este, que se passou na esfera moral e material). Desta maneira, 

estando presentes os elementos da responsabilidade civil, existe para a 

reclamada o dever de indenizar o Reclamante, conforme se apurou. 

Quanto ao dano moral, este surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual 

absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão 

de acontecimentos corriqueiros, sejam por circunstâncias interna ou 

externa, não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano 

moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio 

Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado em cada 

caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, 

volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que 

se chama de dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a 

situação onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a 

situação onde não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve 

diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com 

precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por 

aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 

650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada, além de provocar-lhe profundo desgosto 

pessoal. Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo 

suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê 

padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento 

por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. 

Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o comportamento 

impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica 

da reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e 

as condições financeiras do reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela 

Reclamante em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para: I) CONDENAR 

a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da citação. II) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de multa, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010832-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIS DALAMARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (EXECUTADO)

 

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.: 1010832-57.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que, querendo, se manifeste acerca da certidão negativa de 

citação/intimação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 337821 Nr: 14653-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDO ALVES DOS SANTOS, 

ROMARIO RIBEIRO NEVES, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar os d. advogados 

ANTONIO ROGERIO DA COSTA STEFAN, OAB/MT 7030 e LUCIA DE 

SOUZA, OAB/MT 20024, para que o prazo legal apresentem resposta à 

acusação nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 215245 Nr: 15122-40.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIKE OTAVIO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos,

 Considerando o retorno do autos do E.TJMT e certidão de fl. 342, dê-se 

vista dos autos às partes para se manifestarem, nos termos do art. 422, 

do Código de Processo Penal.

 Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 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: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o acusado ANDERSON EMÍDIO SANTOS DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, natural de Sinop/MT, nascido em 05/11/1996, filho de Maria 

Romilda Santos Flores e Luis Carlos da Silva, residente e domiciliado no 

bairro Vila Isabel, segunda rua, cidade de Marcelândia/MT, atualmente 

segregado no ergástulo público desta urbe, como incurso nas penas do 

artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa 

da vítima) c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta 

Comarca.Outrossim, considerando que o réu permaneceu custodiado 

cautelarmente durante a tramitação do feito e subsistindo os motivos 

ensejadores da prisão, nos termos da decisão de fls. 43/45, mantenho o 

decreto cautelar.Publique-se.Intimem-se, nos termos do artigo 420 do 

CPP.Ocorrendo a preclusão pro judicato, abra-se vistas às partes para os 

fins do artigo 422 do CPP.Após, conclusos para a elaboração do relatório, 

bem como para a designação de Sessão de Julgamento a realizar-se pelo 

E. Tribunal do Júri.Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 336577 Nr: 13825-56.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREZA JANAINA DA SILVA OLIVEIRA, 

CLAUDIOMIR LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA - OAB:

 Ação Penal - Código Apolo 336577

Vistos.

De proêmio, considerando que a acusada Andreza Janaina da Silva 

Oliveira compareceu espontaneamente nos autos, por intermédio de 

advogada constituída (procuração à fl. 86), dou-a por citada, nos termos 

do artigo 570, do Código de Processo Penal.

Em análise às defesas preliminares apresentadas às fls. 79/80 (acusado 

Claudiomir) e fls. 84/85 (acusada Andreza), inexistem quaisquer das 

hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 

2018, às 16h15min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado Claudiomir.

Intime-se a advogada constituída sobre a data da audiência, bem como 

para que forneça, no prazo de 48 horas, o endereço atualizado da 

acusada, diante do teor da certidão à fl. 83, sob pena de revogação da 

prisão domiciliar.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Intime-se a vítima, consignando-se no mandado que deverá trazer o seu 

documento de identificação no dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 08 de novembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 338962 Nr: 15382-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:15178, ELIZANGELA BRAGA ALTOÉ - OAB:OAB MT 16.126

 Ação Penal - Código Apolo 338962

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada às fls. 65/73, inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP, pois 

a decisão que recebe a denúncia, em razão de sua natureza 

interlocutória, não demanda motivação profunda ou exauriente, não se 

subsumindo a norma insculpida no artigo 93, inciso IX, da CF .

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 

2018, às 16h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado, observando-se o seu endereço informado à fl. 65, o 

qual deverá ser atualizado no Sistema Apolo.

Intimem-se as advogadas.

Intimem-se a vítima e as testemunhas (fls. 02-B e 73), consignando-se no 

mandado que deverão trazer os seus documentos de identificação no dia 

da audiência acima aprazada.

Diante do pedido de revogação da prisão preventiva manejado pelo 

acusado no corpo da resposta à acusação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público e, após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 08 de novembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 341072 Nr: 16737-26.2018.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TED PERALTA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por 

não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado por 

Ted Peralta Freire.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o indiciado, 

por intermédio de seu advogado.Dispensado o registro, nos termos do §4º 

do artigo 317 da CNGC.Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Sinop, 08 de novembro de 2018.Débora Roberta Pain Caldas 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 338009 Nr: 14792-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EVANDRO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE OLIVEIRA 

PENTEADO - OAB:18125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD - Código Apolo 338009

Vistos.

Diante do constante no documento à fl. 08-verso, intime-se o requerente, 

por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove a propriedade do bem.

Transcorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação, renove-se 

vista dos autos ao Ministério Público e, na sequência, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 08 de novembro de 2018.
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Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 198363 Nr: 1303-36.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GOMES ROTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA FREITAS E SILVA - 

OAB:23.396/MT, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 Trata-se de processo executivo de pena, distribuído em 11.4.2018 

perante este juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, no qual o 

reeducando Sergio Gomes Rota foi condenado às penas privativas de 

liberdade e pecuniárias que totalizam 09 (nove) anos de reclusão, em 

regime inicial fechado, e o pagamento de 710 (setecentos e dez) 

dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 155, 

§ 4º, IV, do CP. (...) Quanto ao pedido de progressão de regime, consta 

que o requisito objetivo para progressão de regime está preenchido desde 

25.8.2018 (fls. 410/411 e 420).Por sua vez, com relação ao requisito 

subjetivo, a direção penitenciária atestou em 11.10.2018 (f. 430) que o 

reeducando é detentor de “bom comportamento carcerário” [sic] (...) Em 

verdade, in casu, o reeducando não apresenta grau de periculosidade que 

justifique a realização de exame criminológico para se auferir o 

preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime de 

cumprimento de pena.Pelo contrário, diante das peculiaridades do caso, o 

requisito subjetivo para progressão de regime de cumprimento de pena 

caracteriza-se apenas pela ostentação de bom comportamento carcerário, 

comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, nos termos do art. 

112, “caput”, da LEP, revelando-se o referido exame, na espécie, 

desnecessário e inoportuno (...) Diante de todo o exposto, derrogo a 

decisão proferida em 07.8.2017 (fls. 345/346) quanto à determinação de 

realização de exame criminológico do apenado e, por conseguinte, 

caracterizado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos 

exigidos pelos arts. 112, caput, da LEP e 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, 

determino a transferência o reeducando Gleyson Costa de Almeida, 

qualificado nos autos, ao regime SEMIABERTO de pena privativa de 

liberdade. (...) Por fim, comunique-se ao Juiz Relator do HC nº 

1011345-36.2018.8.11.0000 (2ª Câmara Criminal do TJMT) acerca desta 

decisão.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 198363 Nr: 1303-36.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GOMES ROTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA FREITAS E SILVA - 

OAB:23.396/MT, DIANA ALVES RIBEIRO - OAB:OAB/20370

 Reporto-me à decisão proferida ontem (25.10.2018 – fls. 435/438), que 

progrediu o reeducando SERGIO GOMES ROTA para o regime semiaberto 

de cumprimento de pena.

Não obstante, constata-se que a referida decisão padece de erro material, 

pois, em seu 20º parágrafo, determinou a transferência do reeducando 

“Gleyson Costa de Almeida” para o regime semiaberto.

Trata-se de mero erro material, que pode ser corrigido de oficio pelo juiz, 

nos termos do art. 494, I do CPC c.c. art. 3º do CPP.

Assim, com fundamento nos referidos dispositivos legais, de ofício, corrijo 

o erro material contido no 20º parágrafo da decisão proferida em 

25.10.2018 (fls. fls. 435/438), e determino a transferência o reeducando 

SERGIO GOMES ROTA, qualificado nos autos, ao regime SEMIABERTO de 

pena privativa de liberdade.

Não obstante, mantenho incólume a referida decisão em seus demais 

termos, fundamentos jurídicos e determino o seu integral cumprimento.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 331745 Nr: 10596-88.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Reporto-me à decisão proferida em 15.10.2018 (f. 38), a qual determinou 

a juntada de nova Guia de Execução Penal, oriunda da APP cód. 268064, 

em desfavor da condenada, mercê do art. 111 da LEP.

Não obstante, consta que a reeducanda está segregada na Cadeia Pública 

da Comarca de Colíder/MT (f. 39).

Assim, na espécie, cabe observar o disposto no art. 1.442, “caput” e 

parágrafo único, da CNGCGJ/MT, no sentido de que “o Estado priorizará a 

permanência do preso na comarca em que tem familiares, excetuando 

apenas situações de perigo à ordem pública ou à segurança do próprio 

preso” e “o preso que tenha sido condenado em comarca diversa daquela 

em que reside sua família poderá ser transferido para essa, desde que 

comprovados os vínculos familiares e a residência nela, observando o 

disposto no art. 1440 da CNGC”, sendo que “os autos de execução penal, 

mesmo na hipótese de regime aberto obtido através da progressão de 

regime, deverão ser remetidos à comarca em cujo território for permitido 

ao reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá ser 

deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos 

períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos” (art. 1.547 da referida 

consolidação de normas).

Posto isso, com fundamento nos referidos dispositivos da CNGCGJ/MT 

c.c. arts. 1º e 65 da LEP, declino de competência em favor do Juízo da 

VEP da comarca de Colíder/MT, para onde os autos deverão ser 

remetidos, com as devidas anotações no cartório distribuidor e sistema 

informatizado de dados “Apolo”.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 254626 Nr: 563-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON CABRAL MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 (...) Diante do exposto (...) ao menos por ora, autorizo a retirada da 

tornozeleira eletrônica disponibilizada para Adailton Cabral Moreira 

(matrícula M43389) e determino a suspensão da condição de 

monitoramento eletrônico que lhe foi imposta em 15.6.2016 (f. 51 – Juízo 

da 3ª Vara Criminal local), devendo o condenado, para retirada do 

equipamento, comparecer ao Conselho da Comunidade de Sinop/MT, onde 

são prestados os serviços de manutenção, instalação e desinstalação do 

equipamento pela Central de Monitoramento em Sinop/MT.Sem embargo 

disso, considerando a juntada de nova Guia de Execução Penal em 

desfavor do reeducando (f. 124 – APP cód. 120721), à luz do art. 111 da 

LEP, determino seja efetuado novo cálculo das penas privativas de 

liberdade do reeducando, utilizando-se o sistema informatizado “MGP”, nos 

termos do art. 1.786 da CNGCGJ/MT.Determino, também, a intimação do 

reeducando para que continue cumprindo fielmente as demais condições 

que lhe foram impostas em 15.6.2016 (f. 51), sobretudo comprovar, 

mediante documento idôneo com firma reconhecida em cartório, o seu 

atual endereço residencial e o local de trabalho lícito, sob pena de 

regressão de regime.Após, retornem conclusos para análise dos pedidos 

de regressão e progressão de regime, formulados, respectivamente, pelo 

Ministério Público e pela Defensoria Pública (fls. 102/103 e 109/112).Não 

obstante, cadastre-se o advogado Denovan Isidoro de Lima, OAB/MT 

3099, como patrono do reeducando (f. 155), intimando-se o apenado e 

seu causídico para, em 15 (quinze) dias, regularizarem a sua 

representação processual.Por fim, com relação à pena de multa, determino 

a expedição de certidão de crédito, acompanhada do respectivo cálculo, 

que deverá ser remetida à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso 

para inscrição em dívida ativa nos termos do art. 578 da CNGCGJ/MT – 

“Os saldos devedores pendentes de pagamento relativos às Multas de 

Processos Criminais deverão ser encaminhados diretamente à 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso”.Cumpra-se e intimem-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 269105 Nr: 9182-26.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES DE OLIVEIRA VIEIRA, WESLEY GAMA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

 Sentença fls. 175/179: (...) Por todo o exposto, julgo parcialmente 

procedente a denúncia e condeno o acusado Wesley Gama da Silva como 

incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Não 

obstante, absolvo o réu Jones de Oliveira Vieira, nos termos do artigo 386, 

V e VII, do CPP. Passo a dosimetria da pena do réu Wesley Gama da Silva. 

(...) resultando numa pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno 

definitiva neste patamar, diante da ausência de outras circunstâncias 

agravantes ou atenuantes ou, ainda, causas de aumento ou diminuição de 

pena. Embora a pena cominada seja inferior a 08 (oito) anos, em se 

tratando de delito de tráfico de drogas, cabe observar o disposto no artigo 

42 da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, 

considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código 

Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a 

personalidade e a conduta social do agente. (...) Em razão disso, o regime 

de cumprimento deverá ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º “a” e § 

3º do Código Penal c.c. art. 42 da lei nº 11.343/2006 e art. 2º, § 1º, da Lei 

nº 8.072/90 (crimes hediondos). (...) Com estas razões, e com fundamento 

no artigo 387, § 1º, do CPP, decreto a prisão preventiva do réu Wesley 

Gama da Silva e determino a expedição do competente mandado de 

prisão, devendo aguardar segregado o julgamento de eventual recurso 

que porventura vier a ser interposto. Formalizada a prisão preventiva 

decorrente desta sentença condenatória recorrível, expeça-se a 

respectiva guia de recolhimento provisória, nos termos do art.1.566 da 

CNGCGJ/MT. Transitada em julgado a presente sentença, lance-se o nome 

do sentenciado no rol dos culpados (ofício ao SINIC – Departamento da 

Polícia Federal) e expeça-se a guia de execução penal definitiva.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 284347 Nr: 18549-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON NERIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CORREA PEREIRA 

- OAB:22393/O

 INTIMAÇÃO da advogado do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar e requerer o que entender de direito acerca do cálculo de pena 

elaborado nos autos.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009981-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1009981-23.2018.8.11.0002; Valor causa: $1,705.47; Tipo: 

Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha] Certifico, que os 

documentos elencados na petição ID 16420692, não foram anexados ao 

processo, razão pela qual impulsiono os autos para intimar a parte Autora 

a anexa-los, no prazo de 05 (cinco). Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, os autos deverão ser encaminhados à conclusão para 

deliberação sobre o pedido de reconsideração da r. decisão ID 16378092. 

VÁRZEA GRANDE, 8 de novembro de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004947-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENI MAGDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO OAB - MT23036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENINE GOMES DA SILVA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORDAN NAVES COSTA OAB - MT22545/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDILENI MAGDA GOMES DA SILVA (HERDEIRO)

LENINE GOMES DA SILVA JUNIOR (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTOS. Edileni Magda Gomes da Silva e Lenine Gomes da Silva Junior, 

qualificados, requereram abertura e processamento de INVENTÁRIO 

JUDICIAL em decorrência do óbito do Sr. Lenine Gomes da Silva. Na 

decisão id. 8686116 a herdeira Edileni fora nomeada inventariante. Termo 

de compromisso juntado na sequencia. Primeiras declarações id. 9527659. 

Documentos comprovadores na sequencia. Determinou-se a pesquisa, via 

sistema BACEN JUD (id. 10598974) de contas e ativos financeiros em 

nome do “de cujus”. Resposta id. 12420914. O herdeiro LENINE GOMES 

DA SILVA JUNIOR fora devidamente citado (id. 10819138) e apresentou 

manifestação (id. 11039896) discordando de alguns valores apresentados 

nas primeiras declarações e, caso fossem retificados os valores, 

concordaria na conversão em arrolamento. A inventariante manifestou-se 

retificando os valores dos bens do espólio, bem como a fração ideal de 

cada bem (id. 13264377), concordando como herdeiro Lenine, sendo que 

este novamente se manifestou pugnando pela homologação do plano de 

partilha. Certidão de id. 15233242 informando que a Fazenda Pública 

deixou transcorrer o prazo para manifestação. Em audiência designada da 

forma do art. 139, V, do CPC, as partes requereram a suspensão do feito 

para composição de partilha amigável (fls. 131/132). O plano de partilha foi 

apresentado às fls. 134/135, estando os herdeiros, maiores e capazes, 

devidamente representados. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que inventariante e herdeiro 

são maiores e capazes e, pelas razões apresentadas nos petitórios de id. 

13264377 e id. 13609131 presume-se que estão de acordo com a 

conversão do presente inventário em arrolamento, eis que os herdeiros 

estão concordes e, do mesmo modo, patrocinados por advogados 

habilitados. Assim, CONVERTO O INVENTÁRIO EM ARROLAMENTO 

SUMÁRIO. Tecidas essas ponderações passo ao exame do mérito. Pelo 

que se observa da documentação acostada foram preenchidos todos os 

requisitos processuais atestados pelos artigos 659 e seguintes do NCPC. 

Ademais, vê-se que os herdeiros são maiores e capazes, não havendo 

qualquer divergência em relação à partilha. As provas documentais 

acostadas comprovam o título dos herdeiros e os bens do espólio, 

conforme exigência do art. 660 do NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

De resto, depreende-se dos autos que os herdeiros não apresentaram 

comprovação acerca do recolhimento de ITCD relativo aos bens deixados 

pelo de cujus. Todavia, conforme dispõe o artigo 662 do NCPC, no 

arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Neste 

sentido preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Novo Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 

662 do CPC: “Art. 662: 1 “Imprimido ao feito o rito sumário do arrolamento, 

é defesa a intervenção da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 

1.034 e §§ do CPC” (Ajuris 78/462). Segue-se daí que a Fazenda do 
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Estado não pode pretender indicar assistente técnico em avaliação dos 

bens, determinada pelo juiz por haver divergência entre os herdeiros 

(RJTJERGS 140/166)”. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - 

ARROLAMENTO SUMÁRIO - DISCUSSÃORELATIVA A IMPOSTO SOBRE 

TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS - TESE DEDECADÊNCIA DO 

LANÇAMENTO - INADMISSIBILIDADE. A possibilidade de as instâncias 

ordinárias de jurisdição conhecerem da matéria de ordem pública de ofício, 

a qualquer tempo, não as autoriza a examinar pretensão tributária no 

âmbito de arrolamento sumário, haja vista a incompatibilidade da medida 

com o procedimento de jurisdição voluntária e máxime ante a expressa 

vedação legal. 3. Recurso especial não provido. (STJ – 2ª T., REsp: 

1223265, Ministra ELIANA CALMON, j. 18.4.13, DJ 25.4.13) Deste modo, 

ponderando-se que as partes concordaram para sua conversão em 

arrolamento, seria um contrassenso procrastinar a homologação do 

acordo de modo a exigir-se o recolhimento de eventuais impostos, cuja 

tarefa, como exposto, não se atribui à ação de inventário. Por fim, Ad 

argumentandum, o inventário/arrolamento é um procedimento especial, que 

tem por natureza relacionar, avaliar e partilhar os bens de pessoas 

falecidas entre seus herdeiros e legatários. Não tendo caráter 

contencioso, manda a lei que o juiz decida todas as questões de direito e 

também as de fato, quando este se achar provado por documento, 

devendo as questões que demandarem alta indagação ou que 

dependerem de outras provas, ser discutidas, provadas e decididas pelas 

vias ordinárias, o que vale dizer, mediante ações próprias. Assim, em 

conformidade com o disposto no artigo 659 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil, encontram-se preenchidos os requisitos básicos para o 

procedimento de arrolamento. Vejamos: “Art. 659. A partilha amigável, 

celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de 

plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto 

neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver 

herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de 

partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada 

a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás 

referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, 

nos termos do § 2o do art. 662.” Ainda no mesmo sentido. “Partilha 

amigável. Se os herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo 

unânime, possível será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante 

escritura pública, por termo nos autos ou por escrito particular 

homologado pelo juiz. Em qualquer caso será imprescindível a assinatura 

do instrumento por todos os interessados ou por procurador com poderes 

especiais “(RT, 622:715). Diante do exposto, homologo a partilha amigável 

(arts. 653 e 659, do NCPC) de id. 13264377, julgando por sentença para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o presente arrolamento dos 

bens deixados por LENINE GOMES DA SILVA, atribuindo aos nela 

contemplados, os respectivos quinhões ressalvando-se possíveis direitos 

de terceiros prejudicados. Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com 

o trânsito em julgado e, após a manifestação da Fazenda Pública quanto 

ao pagamento de todos os tributos, que deverá ser intimada para esse 

único fim, bem como depois de juntada a certidão negativa de testamento, 

expedida pela ANOREG, expeçam-se os competentes formais de partilha. 

defiro às partes os benefícios da assistência judiciária gratuita, razão pela 

qual isento-os do pagamento das custas judiciais (art. 99, § 6º do NCPC). 

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime(m)-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002478-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WERLON CAMPOS RODRIGUES (AUTOR(A))

ANA NILZA DE CAMPOS (AUTOR(A))

WEBRON CAMPOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico, que nesta data junto 

a estes autos a Resposta de Ofício encaminhado ao Banco do Brasil, que 

segue em anexo. Pelo exposto, intimo a parte autora se manifestar no 

prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 9 de novembro de 2018. ANA PAULA 

PIRES DE CAMARGO MACHADO Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312033 Nr: 8099-19.2013.811.0002

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFL, TFL, TFL, TML, MVFL, TMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLITO DA SILVA LIMA, Filiação: 

Rosalina Paulino de Lima e Onofre Nonato de Lima, brasileiro(a), natural de 

Dom Aquino-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 08 de novembro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 420831 Nr: 22432-05.2015.811.0002

 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: WADS, AMDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA, JJDA, JDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO-UNIVAG - OAB:9237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a resposta do Ofício encaminhado ao INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social, intimo a parte Autora a se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 353708 Nr: 18507-35.2014.811.0002

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDNR, NDPJDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6.454

 DIVÓRCIO litigioso

 PROCESSO Nº 18507-35.2014.811.0002 cód. 353708

REQUERENTE: Francisco Gusmão ribeiro

REQUERIDa: maria matildes do nascimento ribeiro

 Vistos.
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Francisco Gusmão ribeiro, qualificado nos autos, intentou a presente 

AÇÃO DE DIVÓRCIO litigioso em face de maria matildes do nascimento 

ribeiro, também qualificada, alegando que se casou com a requerida em 19 

de fevereiro de 1.996, estando separados de fato há, aproximadamente, 

09 (nove) anos, aduzindo, ao final, que durante o matrimonio não tiveram 

filhos , e não adquiram bens.

Com o pedido inicial vieram os documentos de fls. 05/06.

A inicial foi recebida (fls. 12), determinando-se a citação por edital, uma 

vez que a requerida encontrava-se em lugar incerto e não sabido.

Citada, a requerida deixou transcorrer o prazo de defesa, razão pela qual 

foi nomeada curadora especial, que contestou por negativa geral às fls. 

37/38.

Certidão de casamento atualizada aportou aos autos à fl. 08.

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e decido.

A requerida foi citada por edital e apresentou contestação por negativa 

geral que não foi capaz de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da requerente. Desnecessária é, portanto, a produção 

de qualquer outra prova, por ser a questão de mérito única e 

exclusivamente de direito, razão pela qual Conheço diretamente do pedido 

com amparo no artigo 355, Inciso i e II, do CPC.

Assim, preenchidos os requisitos legais para o julgamento antecipado, 

passo a análise do mérito, e, nessa senda, tenho que a ação merece ser 

julgada procedente.

Nesta esteira, ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, 

em seu artigo 226, § 6º, verbis:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

 {...}

§ 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, a 

uma, pois a requerida sequer foi encontrada, sendo nos autos 

representado por “Curadora Especial”; a duas, em virtude da atual 

redação do artigo constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo 

menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio.

Pelos entendimentos acima esposados, importante frisar que 

desnecessária a comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como 

a demonstração de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio.

Por fim, a lide não versa sobre interesse de menores, não há pedido de 

alimentos ou bens a serem partilhados.

Por todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 226 § 6º da Constituição federal c/c ART. 487, i, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, resolvo o mérito da ação e julgo procedente 

o pedido inicial, de modo que Declaro dissolvido o vínculo CONJUGAL que 

Francisco Gusmão ribeiro e maria matildes do nascimento ribeiro 

mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO.

Isento as partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, base 

forte no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A cônjuge voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: maria matildes do 

nascimento.

Transitada em julgado, expeçam-se o(s) mandado(s) competente(s).

Depois de cumpridas as determinações e feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se.

Publique-se.

 Intime-se.

 CUMPRA-SE.

 Várzea Grande, 05 de novembro de 2018.

 DR. José Antonio Bezerra Filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 398049 Nr: 10297-58.2015.811.0002

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGBDS, TSSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo(a) exequente à fl. 112, estes autos devem ser extintos.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos.

Estendo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

razão pela qual isento as partes de custas e honorários advocatícios.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001354-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEINE CARVALHO OLIVEIRA DA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CAETANO DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARENIL ALMEIDA SILVA (TESTEMUNHA)

JESSIKA FERREIRA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1001354-64.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

9 de novembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005833-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. Z. N. C. (REQUERIDO)

R. G. Z. N. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEANY RODRIGUES DOS SANTOS OAB - 975.653.001-44 

(REPRESENTANTE)

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005833-66.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Diante da 

ausência da parte autora, com o fundamento do art. 7º c/c art. 13, ambos 

da Lei 5.478/68, de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Publicada em audiência. Condeno o requerente ao pagamento das 

custas processuais, taxas judiciárias e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.200,00, suspensa a cobrança em virtude do deferimento 

do pedido de AJG (num. 14411394-p.01). Com fundamento no Art. 334 § 

8º, do CPC, considerando que o autor estava intimado da audiência 

conforme ata de conciliação (num. 15108445), aplico-lhe multa no importe 

de R$ 700,00, tendo em vista o proveito econômico pretendido, multa essa 

que será revertida em favor do Estado. Registre-se. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.”
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Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002325-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. G. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO(A))

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. A. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

V. L. D. O. L. (TESTEMUNHA)

 

1002325-49.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública para ciência da decisão de ID 

14976820 que designou audiência. Várzea Grande/MT, 9 de novembro de 

2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002325-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. G. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO(A))

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. A. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

V. L. D. O. L. (TESTEMUNHA)

 

1002325-49.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública para ciência da decisão de ID 

14976820 que designou audiência. Várzea Grande/MT, 9 de novembro de 

2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007061-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLERITOM SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON RUAS DO NASCIMENTO OAB - MT18869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZEDELMA APARECIDA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007061-13.2017.8.11.0002. VISTOS etc. CLERITON 

SILVA DE ANDRADE e JOZEDELMA APARECIDA SILVA COSTA ANDRADE 

ou JOSEDELIMA APARECIDA SILVA COSTA ANDRADE (Id. 9873924), 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Inicialmente requereram os benefícios da AJG. 

Acerca dos fatos aduziram que se casaram no dia 18/04/2009, sendo, o 

regime de bens, o da comunhão parcial. Estão separados de fato, sem 

possibilidade de reconciliação. Da união adveio o nascimento de 01 (uma) 

filha, menor de idade, J. V. da C. A., nascida em 14/11/2008. A guarda da 

filha será exercida de forma compartilhada, e, durante a semana a menor 

ficará com a genitora, sendo que o pai exercerá a convivência 

preferencialmente em finais de semana alternados, das 08 horas do 

sábado às 18:00 horas do domingo. As férias escolares, feriados 

prolongados e festividades do final de ano, os genitores acordarão 

previamente com quem a criança permanecerá nos referidos períodos. No 

tocante à pensão alimentícia, o genitor pagará à filha menor de idade, o 

montante de 50% de um salário mínimo, até o dia 10 (dez) de cada mês 

subsequente ao vencido, mediante depósito em conta bancária da genitora 

ou entregue diretamente a esta, mediante recibo. Não há bens a partilhar. 

O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Pugnaram pelo decreto 

de divórcio. A petição inicial foi instruída com procuração e documentos 

(Ids. 9873897 a 9873979). AJG deferida e determinada a emenda à inicial 

(Id. 9881046), o que foi feito no Id. 11446477. O Ministério Público, instado 

a se manifestar, pugnou pela homologação do acordo (Id. 11581671). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses da filha menor de idade, de rigor a 

homologação do acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo celebrado 

entre as partes, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar o divórcio do casal, com a consequente dissolução do vínculo 

matrimonial. P. R. I. Isentos de custas processuais (Id. 9881046). Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório 

competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que a autora voltará a 

usar o nome de solteira (eis que diverso na CNH), qual seja: Jozedelma 

Aparecida Silva Costa ou Josedelima Aparecida Silva Costa e que não há 

bens a partilhar. Lavre-se termo de guarda compartilhada em favor dos 

genitores. Em seguida, arquive-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009110-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. V. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1009110-27.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 16394329 e da certidão 

que designou audiência de ID 16435451. Várzea Grande/MT, 9 de 

novembro de 2018. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000761-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDO SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS PINHEIRO (REQUERIDO)

KARINE VITORIA DA SILVA PINHEIRO (REQUERIDO)

EDINEIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1000761-98.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes para 

ciência da decisão de ID 14861481. Várzea Grande/MT, 9 de novembro de 

2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000774-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. J. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000774-34.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Indefiro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 401 de 451



por ora, o pedido de citação por edital, eis que esta deve ser adotada 

somente depois de esgotados todos os meios à citação pessoal. Em 

consulta ao Sistema INFOSEG, verificou-se possível endereço do réu, 

anexo. Assim sendo, renove-se a diligência no endereço do requerido, por 

carta precatória, para citação e comparecimento em audiência. Em caso 

negativo, cite-se por edital com prazo de 20 dias, excluindo-se o feito da 

pauta de audiência de conciliação. Nesse caso, não sendo apresentada 

defesa – o que deverá ser certificado -, nomeio umas das ilustres 

Defensoras Públicas atuantes neste Juízo, como curador especial do réu 

revel, citado por edital (art. 72, II, do CPC), a quem deverá ser remetido o 

feito para manifestação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004253-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LATORRACA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUPERCIA MARIA DE OLIVEIRA LATORRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - 327.846.861-91 (PROCURADOR)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004253-35.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante da 

reconciliação do casal, manifestada às fls. 10254667, com fundamento no 

artigo 485, incisos VI e VIII, ambos do Código de Processo Civil/2015, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. 

Isento de custas (Id. 8055180). Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000890-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LOURIVAL MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000890-74.2016.811.0002. VISTOS etc. Trata-se de 

Ação de Inventário Negativo. Em decisão constante do Id. 1671289 foi 

deferida a AJG e determinada a emenda à inicial, para que fosse 

esclarecido acerca dos filhos do falecido constante da certidão de óbito 

do “de cujus”; emendar o pólo ativo, pois o falecido não deve ali figurar, 

mesmo que representado; o autor deveria informar da necessidade da 

ação, eis que esta não se verifica, inicialmente. Manifestação da parte 

autora no Id. 6817283, informando que o falecido deixou dois filhos, Soraia 

e Joaquim, mas não tem contato com eles e “acha” que eles moram no 

Bairro Jardim Glória, nesta cidade. No Id. 7841376 foi observado que a 

decisão constante do Id. 16711289, não foi cumprida, de modo que foi 

determinada nova intimação do requerente para emendar a inicial, 

conforme anteriormente determinado no Id. 1671289, sob pena de 

extinção. Petitório do patrono da parte autora no Id. 10323703, requerendo 

a retificação do pólo ativo da ação; o recebimento novamente do 

documento já encartado anteriormente nos autos no Id. 6817283 e dos 

documentos encartados; bem ainda informando que o requerente até a 

presente data não compareceu para prestar as informações ao patrono 

para cumprimento dos despachos proferidos. Assim sendo, considerando 

a inércia do requerente, mesmo devidamente intimado (10323805), e, 

diante do não cumprimento do disposto no artigo 321, do CPC, de rigor a 

extinção deste processo sem análise do mérito. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no art. 330, inciso IV, parte 

final, c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. Isento de 

custas (Id. 1671289). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002155-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA OLIVEIRA DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO ALVES DA GUIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1002155-43.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: $954.00 ESPÉCIE: [Casamento]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: ADALGIZA OLIVEIRA DA GUIA Endereço: RUA ORQUÍDEA, 

quadra 10, (LOT JD ACÁCIA), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-268 POLO PASSIVO: Nome: EMILIO ALVES DA GUIA EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABRIDO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado.CIENTIFICANDO-O(A) de que, não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os 

fatos alegados na peça vestibular, salvo em relação a direitos 

indisponíveis. (nos arts. 335, I e 344, ambos do CPC/2015.), E AINDA, que 

o procedimento pode ser convertido em consensual a qualquer tempo 

RESUMO DA INICIAL:Adalgiza Oliveira da Guia ajuizou ação de DIVROCIO 

LITIGIOSO em face de EMILIO ALVES DA GUIA , brasileiro, em lugar incerto 

e não sabido, casaram em 30/janeiro/1975 regime comunhão universal de 

bens , estão separados há mais de 30 anos tiveram 05 (cinco) filhos todos 

maiores e capazes, pretende voltar a usar o nome de solteira não 

adquiriam bens, requere a justiça gratuita e a citaçã9 do requerido por 

edital que se encontra em lugar incerto e naõ sabido, julgado procedente a 

ação de divorcio DECISÃO: Cite-se o requerido, por edital com prazo de 20 

dias, para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, devendo constar 

do mandado as advertências previstas nos artigos 335, inciso III e 344, 

ambos do CPC Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e 

dê-se vistas a parte autora para manifestação Não sendo apresentada 

contestação, nomeio desde já um dos ilustres Advogados da FAUSB para 

proceder à defesa da ré citada por edital (art. 72, II, do CPC) Com a 

defesa, diga a autora Após, conclusos.Sem prejuízo da determinação 

acima, oficie-se ao Cartório competente requisitando cópia atualizada da 

certidão de casamento das partes (Id. 12347697)Intime-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY 

ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 9 de novembro 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 
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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.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007919-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1007919-10.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 12/09/2018 (Id15245452), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 19/12/2018, às 16:00horas. Várzea Grande/MT, 07 de outubro de 

2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006153-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. N. (REQUERENTE)

R. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006153-53.2017.8.11.0002. REQUERENTE: EMMANUELLE SOUZA 

NABOR, RAZIEL MAGALHAES FERREIRA Vistos etc. Os autos vieram-me 

concluso para homologação do acordo entabulado pelas partes, contudo, 

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 a 

dissolução da união estável, faz-se necessária documento que comprove 

o seu reconhecimento. Todavia, se não houver sido reconhecida 

formalmente, há necessidade de se comprovar a inexistência de 

impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, do CC), bem como a emenda 

da inicial, fazendo constar como RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL. Portanto, determino que os requerentes procedam a 

emenda à inicial, sanando as irregularidades mencionadas, acostando aos 

autos as cópias das certidões de nascimento ou de casamento – caso já 

tenha sido casado anteriormente – com averbação de divórcio, 

apresentando, destarte, declarações firmadas por 3 (três) testemunhas 

que atestem a convivência e o respectivo período OU cópia da Escritura 

de União Estável, bem como as cópias das certidões de nascimento dos 

menores. 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 para viabilidade de julgamento. Intime-se. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009757-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009757-85.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EDUARDO ALVES DE 

ALMEIDA Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. retro. Trata-se 

de requerimento de ALVARÁ JUDICIAL proposto por EDUARDO ALVES DE 

ALMEIDA e ELLEN VICTORIA ALVES DA SILVA, representada por seu 

irmão EDUARDO ALVES DE ALMEIDA, para levantamento do prêmio de 

seguro de vida e das verbas trabalhistas sob as quais detinha direito a de 

cujus REGINA ALVES DA SILVA, este último decorrente de ação judicial 

sob o nº 0000203-41.2018.5.23.0106, em trâmite perante a 1ª Vara do 

Trabalho desta Comarca. Com a inicial vieram documentos. É o necessário. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, importante frisar que em relação à 

apólice do Seguro de Vida deixado em nome da extinta, em havendo 

negativa do banco ou da seguradora em efetuar a liberação do crédito ao 

beneficiário, caberá aos herdeiros legitimados a receber o referido valor - 

ou à própria sucessão - promover a defesa do seu direito propondo a 

ação própria contra o Banco e/ou Seguradora, acaso entendam cabíveis, 

até porque o juízo sucessório não detém competência para analisar 

questões que não tratem sobre herança, como no caso em comento, 

senão vejamos: Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais 

para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do 

segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 

Grifei e negritei) Envereda-se por este talho: PEDIDO DE ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE 

POUPANÇA. OPOSIÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO. 1. O pedido de 

expedição de alvará judicial visa legitimar o herdeiro a receber os valores 

deixados pelo de cujus, não constituindo determinação para pagar. 2. Se o 

estabelecimento bancário acena para a existência de óbice legal para o 

pagamento, então cabe aos herdeiros discutir a questão nas vias 

próprias. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70045915352, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Julgado) (TJ-RS - AI: 70045915352 RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 

04/11/2011, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 10/11/2011) No que tange ao pedido de levantamento dos valores 

oriundos de verba trabalhista deixados pela de cujus, embora se trate de 

questão debatida jurisprudencialmente, cito a decisão do Tribunal de 

Justiça que referenda o entendimento ora colocado: Apelação Cível. 

Inexistência de bens a partilhar, exceto direitos patrimoniais de uma 

reclamatória trabalhista. Desnecessidade de inventário. a habilitação 

incidente causa mortis dos dependentes registrados perante a previdência 

ou dos herdeiros pela lei civil pode processar-se, independentemente de 

inventário, nos autos da ação trabalhista, na forma do art. 1.060 do CPC. 

Inexistindo outros bens a partilhar, exceto direitos patrimoniais de uma 

reclamatória trabalhista, somente se faz necessário o inventário em caso 

de controvérsia sobre os herdeiros necessários ou sobre a forma de 

partilha. Recurso improvido. (Apelação Cível Nº 70019458124, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, 

Julgado em 14/06/ 2007). E ainda transcrevo orientação doutrinária de 

Valentim Carrion, comentando o art. 643 da CLT, a qual foi referida no 

acórdão relativo à ementa supra, no sentido de que ao menos a priori o 

pedido de habilitação para fins previdenciário poderá ser feita na esfera 

administrativa, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo INSS: A 

habilitação incidente causa mortis dos dependentes registrados perante a 

previdência (...) Ou dos herdeiros pela lei civil pode processar-se, 

independentemente de inventário, nos autos da ação trabalhista, na forma 

do art. 1.060 do CPC (...). O juiz requisitará as informações constantes na 

previdência social, quanto a dependentes e, não as havendo, determinará 

aos que se habilitarem a declaração de inexistência de outros herdeiros 

necessários. Impugnada aquela condição e sendo matéria de alta 

indagação, será a controvérsia decidida no juízo comum... (comentários à 

consolidação das leis do trabalho 32 ed. Atual. Por Eduardo Carrion. São 

Paulo : saraiva, 2007, p. 500, nota 9). Deste modo, NÃO se admite o 

requerimento de alvará judicial para o recebimento de verbas trabalhistas 
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ou indenizatórias oriundas daquela Justiça especializada, tampouco para 

recebimento de prêmio do seguro de vida. Ex Positis, nos termos do art. 

485, I e IV, do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, via de consequência; 

JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. 

Sem custas e honorários face a gratuidade de Justiça que ora defiro, com 

escoro no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002212-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. (REQUERENTE)

R. F. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002212-61.2018.8.11.0002. REQUERENTE: RAUL FORTALEZA NETO, 

MARIA CONCEICAO DA SILVA Vistos etc. Acolho a emenda a inicial 

procedida no id. n. 14247493. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL ajuizada por RAUL FORTALEZA NETO e MARIA 

CONCEIÇÃO DA SILVA FORTALEZA, consoante os termos pugnados na 

inicial. As partes requerem a decretação do divórcio, bem como a partilha 

dos bens adquiridos durante o matrimonio, sendo que a cônjuge varoa 

manifestou o desejo voltar a utilizar seu nome de solteira. Com a inicial 

vieram documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Os requerentes 

pugnam pela decretação do divórcio, extinguindo-se, por consequência; o 

vínculo matrimonial, averbando-se a decisão na certidão de casamento no 

competente cartório de registro civil, para que produza os devidos e legais 

efeitos. Pelo que podemos observar, a formulação dos autores 

encontra-se nos limites legais do art. 731 do CPC/2015, bem como com o 

devido respeito à égide constitucional. Desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos termos do art. 334, §4º do CPC/2015, bem 

como a intervenção do representante do Ministério Público, com escoro 

nos artigos 178, II, e 698, ambos do CPC/2015. Destarte, em se tratando de 

direito personalíssimo dos cônjuges, injusta e despropositada se mostra a 

não decretação do divórcio, haja vista que, a lei estabeleceu ser suficiente 

a simples vontade do casal, sem qualquer burocracia para constituição da 

unidade familiar, eis que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II). Sabe-se, ainda, que, 

à luz do art. 226, § 6º, da Carta Magna, “o casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio”, não podendo sofrer quaisquer limitação por parte 

do Estado. Não se pode olvidar, ainda, que a Lei de Introdução ao Código 

Civil preconiza em seu artigo 5º, que: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá 

aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. A 

propósito, os Tribunais de Justiça vem decidindo nesse sentido, vejamos: 

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO. RESOLUÇÃO 

407/2003 DO TJMG. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ART.458 DO CPC. 

OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. COLHEITA 

EM AUDIÊNCIA PRESIDIDA PELO JUIZ E SEM PARTICIPAÇÃO DO MP. 

NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Em sede de ação de divórcio possível é a 

aplicação do procedimento previsto na Resolução 407/2003 do TJMG que 

proporciona às partes a solução rápida da demanda, sem afronta ao 

devido processo legal e qualquer outra determinação legal e ou princípio 

constitucional, na medida em que o Ministério Público é devidamente 

notificado da realização da audiência de conciliação e eventual acordo 

firmado com o auxílio de um conciliador estará sujeito à homologação 

judicial, oportunidade em que será observada a sua regularidade. Tendo 

as testemunhas sido ouvidas em audiência presidida pelo magistrado da 

qual foi em tempo e modo intimado o representante do Ministério Público, 

não há falar em anulação do processo. Recurso não provido. (TJMG; 

APCV 1672174-25.2009.8.13.0183; Conselheiro Lafaiete; Terceira Câmara 

Cível; Rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula; Julg. 15/07/2010; DJEMG 

17/08/2010). As partes informam que tiveram filhos, porém, todos maiores 

e capazes, razão pela qual deixo de proceder a oitiva do representante do 

Ministério Público nos termos dos artigos 178, II e 698, ambos do 

CPC/2015. Há indicativos de bens a serem partilhados, sendo que a 

divisão ocorrerá nos moldes descritos na exordial. Posto isso, com base 

na Lei n.º 6.515/77, art. 226, § 6.º, da Constituição Federal e art. 1.571, IV, 

do Código Civil, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial e DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal RAUL FORTALEZA NETO e MARIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FORTALEZA e, via de consequência; nos termos do art. 487, I, ‘b’, 

do CPC/2015, homologo por sentença os termos apresentados na inicial. 

Expeça-se o competente mandado ao Cartório do Registro Civil das 

Pessoas Naturais competente, para constar na certidão de casamento a 

averbação do divórcio, para todos os efeitos legais. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se o competente mandado de averbação ao Cartório 

competente, consignando que a requerente voltara a utilizar o nome de 

solteira, qual seja MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA. Isento de custas e de 

honorários, em razão da gratuidade que ora defiro, com escoro no art. 98 

do CPC/2015. Cumprida as determinações supracitadas, remeta-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intime-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000169-88.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: FERNANDO DA COSTA E SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Processo n.º 

1000169-88.2017.8.11.0002. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por FERNANDO DA COSTA E 

SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito ocasionando 

invalidez permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da 

ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 4597428 - Pág. 1 e documentos. 

Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 5599640, alegando, em 

preliminar, ausência de interesse de agir ante a falta de pedido 

administrativo, da inconsistência da documentação, da inclusão da 

seguradora líder no polo passivo, ausência do laudo do IML. No mérito, 

aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos à Id. nº 5037590 - Pág. 1, 

5037574 - Pág. 1-7. Encaminhados os autos ao Centro de Solução de 

Conflitos, a audiência restou inexitosa, conforme termo juntado à Id. nº 

5511071 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à 

avaliação médica, conforme laudo juntado às fls. 5511071 - Pág. 5-6. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DA 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré 

pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 
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alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. CARÊNCIA DE 

AÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – DA 

INCONSISTÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO A preliminar de carência de ação, 

por se tardio o Boletim de Ocorrência, não merece prosperar em razão da 

impropriedade de seus fundamentos. Para formular pedido de indenização, 

no caso de seguro DPVAT, é necessário apenas que o interessado prove 

a existência do dano e a ocorrência do acidente, demonstrando o nexo 

causal entre ambos, isso nos exatos termos da Lei n. 6.194/74. O boletim 

de ocorrência, por ser documento produzido unilateralmente, não tem 

presunção absoluta de veracidade, mas sim relativa, juris tantum, cedendo 

lugar quando infirmado por outros elementos constantes dos autos. Da 

mesma forma, provado o acidente e a morte dele decorrente de outros 

meios, prescindível é a juntada de BO. Portanto, rejeito a preliminar 

arguida. DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não se denota 

o único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, que 

pode ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou ainda, o pedido sob o pretexto de que não havia 

provas suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na 

hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, 

nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a 

indenização à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, 

em especial, o Boletim de Ocorrência (Id. 4597432 - Pág. 1-2), restou 

comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente 

deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu 

laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e 

sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o 

nexo causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No 

tocante à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a 

matéria é disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão 

somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da 

tabela SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 5511071 - Pág. 5-6) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial (50%) mão direita (70%). Portanto, 

havendo prova da invalidez de caráter permanente e sequela com 

debilidade permanente do membro lesionado em razão do grau das lesões, 

tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, 

contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, data posterior à 

vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até 

R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á 

indenização à proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o 

qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na 

seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta mão direita: 70% C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 4.725,00. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça, os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir 

citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora 

na importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do 

art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu 

apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009998-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA REIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009998-59.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PATRICIA CRISTINA REIS DOS SANTOS RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro a 

assistência judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito com Pedido de Tutela de Urgência para determinar a abstenção do 

corte de energia, bem como a suspensão dos valores cobrados, 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 
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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 6/234652-6, alega que 

cerca de dois últimos meses os valores das faturas estão bem acima da 

média , no mês outubro de 2018 foi lançada uma fatura no valor R$ 

496,58, sendo que a média dos dez últimos meses era de R$ 315,00 

(trezentos e quinze reais), conforme relatoria apresentada na (ID. 

16388896). 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 Cemat 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. Verifico ainda da análise dos 

documentos que instruíram a petição inicial, que se mostra plausível a 

alegação do autor, com relação à cobrança de da Recuperação de 

Valores, vez que a concessionaria não providenciou a troca do medidor 

quando solicitado, demonstrando, portanto, em princípio, lícita a pretensão 

da autora, no sentido de rever os valores cobrados na recuperação 

apurada (ID. 3051383). Em que pese se tratar de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão/abstenção de inclusão do nome da parte dos 

órgãos de restrição de crédito até decisão final. 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, se abstenha de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/234652-6, e 

caso já tenha procedido ao corte, QUE PROMOVA AO IMEDIATO 

RELIGAMENTO, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. II 

- Suspensão da cobrança da fatura R$496,58, informada na (ID. 

16388519), em razão da discussão judicial quanto à validade de sua 

cobrança. III - Que o réu se abstenha de incluir o nome do autor nos 

cadastros do SPC e Serasa referente aos valores indicados na 

ID.16388519 em razão da discussão judicial quanto à validade de sua 

cobrança. Por se tratar de medida de urgência, determino que seja 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, expedindo-se o necessário ao 

seu cumprimento. Deve ainda o autor, continuar com o pagamento das 

suas faturas normalmente e mensalmente, devendo o réu fornece-lhe o 

necessário. 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 13/02/2019, às 17:30 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 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. Desde já, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte autora, por 

tratar-se de relação de consumo e ser a parte hipossuficiente. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009999-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ MAGOSSO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY FERNANDA DE MORAES LINSBINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009999-44.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: INEZ MAGOSSO DE ARAUJO REQUERIDO: KELLY 

FERNANDA DE MORAES LINSBINSKI 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.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 13/02/2019, às 18:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009992-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VANUZA LEITE DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - 009.739.261-80 

(PROCURADOR)

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT ALEXANDRE HERANI DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009992-52.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: VANUZA LEITE DA GUIA PROCURADOR: HUDYANE 

MARQUES DE OLIVEIRA COSTA EXECUTADO: ROBERT ALEXANDRE 

HERANI DO CARMO Vistos... Em se tratando de Execução de Alimentos, 

necessário se faz o encaminhamento dos autos ao juízo competente. 

Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma 

das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o processo 

deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010003-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. M. D. O. (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA SILVA DE MATOS (AUTOR(A))

ELION LOURENCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES BERNARDI - ME (RÉU)

MARIA INES BERNARDI (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010003-81.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EMANUELLI BIANCA MATOS DE OLIVEIRA, ELION LOURENCO 

DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA SILVA DE MATOS RÉU: MARIA INES 

BERNARDI - ME, MARIA INES BERNARDI 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. 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 20/02/2019, às 08h00min 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. Dê-se vista ao 

Ministério Público a informar se possui interesse. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000297-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIRMINO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o Recurso de Apelação é 

tempestivo, sendo assim impulsiono para autora apresentar as 

contrarrazões. VÁRZEA GRANDE, 9 de novembro de 2018 TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL 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) 36861848

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 18398 Nr: 98-36.1999.811.0002

 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: MARILZA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÉDIO NORTE DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, Fernanda Theophilo Carmona - 

OAB:7615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR A RESPEITO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 5854 Nr: 6895-18.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMBOESTE EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRE - OAB:2288- A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR A RESPEITO DA CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425262 Nr: 24765-27.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY ANDRADE CUEBAS - 

OAB:OAB/MT 5211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte e sua advogada para fornecer 

o numero do CPF para confecção dos Alvarás

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 80155 Nr: 2642-84.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA BRAUNIZIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT - 12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1822/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar a 

respeito da carta precatoria expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 223225 Nr: 3425-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA REGIANE ALVES

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar a 

respeito da carta precatoria expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380173 Nr: 26844-13.2014.811.0002

 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: EUNICE CAMARGO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR PEREIRA DE ANDRADE DE MENDES, 

ELIANE MONTEIRO DE CAMPOS, NEZIO PEREIRA MENDES JUNIOR, 

JOSIMARIA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427MT, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Poder Judiciário Estado de Mato GrossoComarca de Várzea Grande1ª 

Vara CívelTERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOData: 

08/11/2018Horário: 16h00minhProcesso n.º26844-13.2014– INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORALJuíza de Direito: Ester Belém NunesParte autora: 

EUNICE CAMARGO DE ARRUDAAdvogado: ROSANE COSTA 

ITACARAMBY E FERNANDA ABREU MATTOSParte ré: JOSIMAR PEREIRA 

DE ANDRADE DE MENDES, ELIANE MONTEIRO DE CAMPOS, NEZIO 

PEREIRA MENDES JUNIOR E JOSIMARIA SILVA NOGUEIRAAdvogado: 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Feito o pregão foi 

constatada a presença da parte autora acompanhada de sua advogada 

bem como das requeridas devidamente acompanhados da defensoria 

publica.Pela MMª Juíza foi dito:Estando todos os presentes a parte 

requerida propôs acordo sendo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais em 5 parcelas no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) 

cada parcela, a iniciar o pagamento da primeira parcela em 08 de janeiro 

de 2019 da seguinte forma sendo por deposito bancário em nome Rosane 

Costa Itacaramby, agencia 2128-8 conta corrente 5355-4, Banco do Brasil, 

CPF: 83350373100. Estando a parte autora anuente a proposta, 

estabeleceu que então que fosse aplicada a multa no aporte de 20 % em 

caso de atraso sobre a parcela a ser adimplida.Estando ambas as partes 

em pleno acordo e pondo fim ao processo, HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos.Em consequência, DOU COMO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b”, do 

NCPC.Permaneça o processo sobrestado até o cumprimento do 

acordo.Desde já, as partes renunciam ao prazo recursal.Sentença 

publicada em audiência e dela intimadas as partes.Transitado em julgado e 

cumprido o acordo, arquivem-se os autos.Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou a MM.ª Juíza o encerramento. 

Eu, ______, digitei e subscrevi.Ester Belém NunesJuíza de 

DireitoAdvogada da parte autora:Parte autora:Advogada da parte ré: Parte 

ré:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399683 Nr: 11172-28.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:6346-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405984 Nr: 14530-98.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO VAGNER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400430 Nr: 11552-51.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403015 Nr: 12932-12.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MARIA TESSARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 
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R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432601 Nr: 2530-32.2016.811.0002

 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: ESIO DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002247-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE 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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002247-89.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos... Saneado o feito (Id. nº 12061864) e realizada a 

perícia médica (Id. nº 15504069), verifico que mesmo depois de intimado 

(Id. nº 15869077), o requerido não depositou os valores referentes aos 

honorários periciais. Dessa forma, determino sua intimação para que o 

faça, no prazo de cinco dias, sob pena de penhora. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007407-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDO VERGILIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

BENEDITA ROZARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007407-61.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): GERVALDO VERGILIO DE CAMPOS, BENEDITA ROZARIA DA 

SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos... Pelo princípio de aproveitamento de atos, defiro o pedido de 

religamento da energia elétrica da UC6/1135424-8 pertencente ao autor, 

por verificar que este já realizou o pagamento das faturas em atraso, 

conforme demonstrado à Id. nº 13573086. Prazo para cumprimento de 

cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos) 

reais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003130-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO MIRANDA OAB - MT5023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRANTES DO MOVIMENTO SEM TETO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003130-65.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME RÉU: 

INTEGRANTES DO MOVIMENTO SEM TETO Vistos. Para que a pessoa 

jurídica obtenha o amparo da assistência judiciária mister a demonstração 

cabal e idônea da insuficiência financeira que justifique a concessão do 

benefício. Sem prova nos autos da insuficiência financeira da parte 

requerente, não é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sendo de ressaltar que a mera inatividade da empresa não lhe gera o 

benefício. Senão vejamos; AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS. EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL E IDÔNEA. INATIVIDADE DA 

EMPRESA. AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO. Para que a pessoa jurídica obtenha o amparo da assistência 

judiciária mister a demonstração cabal e idônea da insuficiência financeira 

que justifique a concessão do benefício. Sem prova nos autos da 

insuficiência financeira da parte requerente, não é possível a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sendo de ressaltar que a mera 

inatividade da empresa não lhe gera o benefício. (TJ-MG - AI: 

10024113165161002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

27/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/03/2014). ““Nem para as pessoas naturais, nem para as pessoas 

jurídicas, paira presunção de hipossuficiência. A assertiva de ausência de 

condição econômico-financeira da empresa para arcar com as custas 

processuais e eventuais consectários da sucumbência cria uma 

presunção relativa que pode ser elidida diante de dados e informações do 

processo que autorizem conclusão contrária pelo magistrado, que deve 

preservar a fiel aplicação legal, sem ceder às evasivas das partes” (STJ 

Ag. Resp. 367.053-AP 3ª T j. 19.03.2002).” Dessa forma, Rejeito o pedido 

e determino a intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010058-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB - MT24970/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010058-32.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS 

EXECUTADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... 

Em se tratando de ação movida em desfavor de Estado de Mato Grosso, 

há que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de 

foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos 

termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 
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existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001375-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORREA ROZIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT0015461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001375-06.2018.8.11.0002. 

Vistos etc. Considerando que a audiência de conciliação não se realizou, 

tendo em vista a não devolução do AR, redesigno audiência de conciliação 

para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 16h20min. Cumpra-se, expedindo 

mandado de citação/intimação, fazendo consignar o prazo para 

desocupação do imóvel, bem assim as advertências legais, nos exatos 

termos da decisão inicial. Várzea Grande, 11 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001375-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORREA ROZIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT0015461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1001375-06.2018.8.11.0002 

Valor da causa: $37,824.00 ESPÉCIE: [DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]

->DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 

(94) POLO ATIVO: Nome: ANDERSON CORREA ROZIN Endereço: RUA 

PERÚGIA, 32, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-773 POLO 

PASSIVO: Nome: MARCOS ANTONIO DE LIMA Endereço: AVENIDA 

GONÇALO BOTELHO DE CAMPOS, 2462, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-071 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para apresentar a guia e comprovante de 

pagamento de diligências no prazo de cinco dias. VÁRZEA GRANDE, 9 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291980 Nr: 11735-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323337 Nr: 19735-79.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAB BOANEZ DO PRADO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISSÂNCIA DA SILVA FELIX - 

OAB:OAB/MT16766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12.009

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 175,35, totalizando em R$ 

588,78, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421290 Nr: 22672-91.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDILENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE 

SEGURO- S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296110 Nr: 16391-27.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA DE SOUZA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR - UNIVERSIDADE NORTE DO 

PARANÁ - CAMPUS VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO - 

OAB:9.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:MG 109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 453,14, totalizando em R$ 

566,54, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 278367 Nr: 21973-42.2011.811.0002

 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: ELIZETE BRAZ MACIEL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.G.COELHO - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099, KEIT DIOGO GOMES - UNIVAG - OAB:14028, Stela 

Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268058 Nr: 14734-84.2011.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB/MT 7.870

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, ATRAVÉS DO ADV. WELBER 

COSTA BAIMA, OAB-MT 7870, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, JUNTE 

AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OF. DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 423413 Nr: 23789-20.2015.811.0002

 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: SILAS FERREIRA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

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

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico que a parte Requerida apresentou o Recurso de Apelação da fls. 

80/90 TEMPESTIVAMENTE conforme certidão de publicação da fls. 72. Em 

sendo assim, intima-se a parte Requerente para Contrarrazoar no prazo 

de 15 dias. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009155-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY RODRIGUES MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009155-94.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: WALDECY RODRIGUES MATTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Cite-se/intime-se a requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 17horas, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Sem prejuízo, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, 

pois evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência da parte 

autora em relação à ré. Concedo à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária, nos moldes do art. 98, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 11 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008923-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. P. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

SIMONE CORREA DO PRADO OAB - 867.236.002-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008923-82.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JANDSON DO PRADO OLIVEIRA REPRESENTANTE: SIMONE 

CORREA DO PRADO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Cite-se/intime-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer 

em audiência de conciliação que designo para o dia 19 de fevereiro de 

2019, às 14horas, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato, sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 
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335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, 

§8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Tendo em vista 

que o autor é menor de idade, dê vista ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 10 

de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007460-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER CAROLINA ZIMMERMANN AMORIM PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de id 16435277 requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004394-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIA AMBROSINA DA SILVA BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

MA NUNES DE OLIVEIRA -ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de id 16435283 requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005703-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (RÉU)

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIANE PREVEDELLO CURVO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

comprovar nos autos o pagamento dos honorários periciais 

correspondente a sua parte, consoante determinado na decisão de ID: 

15538632.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010015-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010015-95.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ERIKA MENDONCA RÉU: DESCONHECIDOS Vistos. À vista dos autos, 

verifico que a parte autora descuidou de indicar no polo passivo da ação o 

nome e a qualificação do(s) pretenso(s) invasor(es) do imóvel em 

questão, limitando-se a declarar que houve a ocupação do imóvel por 

“DESCONHECIDOS”. Ora, o inciso II do art. 319 do CPC, exige, como 

requisito da petição inicial, a indicação do nome, prenome, estado civil, 

profissão, n°. de CPF, endereço eletrônico, domicílio e residência, tanto do 

autor quanto do réu. Outrossim, não obstante se admita, em demandas de 

natureza possessória, a relativização do dispositivo citado, isto é, em 

situações que resultem em dificuldade de nominação e qualificação de 

todos os invasores, em razão da precariedade do esbulho ou em caso de 

invasão coletiva, tal qual dispõe o art. 554, §§ 1º e 2º, do CPC, verifico que 

esse não é o caso dos autos, mostrando-se necessária, a 

individualização do(s) requerido(s), ainda que inviável a atribuição da 

qualificação completa. A propósito, merece destaque a lição de Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: “Nome e qualificação 

das partes. A individualização das partes é necessária na petição inicial, 

entre outras coisas, para que a sentença possa obrigar pessoas certas. 

Quando não for possível a menção da qualificação completa das partes, é 

suficiente que se as individue. É comum, em ações possessórias, não ser 

viável a perfeita qualificação do(s) réu(s). Sendo possível a individuação, 

ainda que incompleta a qualificação, o requisito estará preenchido.”[1] 

Desta feita, considerando que a(s) pessoa(s) contra quem se move a 

presente ação são possivelmente determináveis, oportunizo a parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias a fim de que promova a emenda da petição 

inicial, individualizando, tanto quanto possível, a(s) parte(s) requerida(s), 

ou justificando a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Código de Processo Civil Comentado 

e Legislação Extravagante, 7ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 671 

apud acórdão do TJRS, AP nº 70015149420, Comarca de Santo Antônio 

da Patrulha, Rel. José Aquino Flôres de Camargo, j. 24/05/2006

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008930-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. L. (AUTOR(A))

FELIPE ALEXANDRE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDER JOSE CARVALHO (RÉU)

E. F. P. DE FREITAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

id 16334949, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o 

caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006641-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CONCEICAO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/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 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada. 

Julio Alfredo Predige Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1005559-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI RODRIGUES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (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 

09/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004562-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BRAGA MENDANHA (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:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do pedido de desistência de id: 

15982523 , valendo seu silêncio como concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003582-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. E. T. (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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LOURENSO FERNANDES TORCATI OAB - 900.222.701-91 

(REPRESENTANTE)

 

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 

09/09/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000291-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0011642A (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Ao Sr. Perito, Marcos Giuberti Sucena Rasga, Ref.: autos n°: 

1000291-04.2017.8.11.0002 Várzea Grande, 09 de novembro de 2018. 

Considerando a ausência da parte autora na perícia designada nos autos, 

conforme informado pelo Senhor Perito, mas visando o deslinde do feito, 

solicito que designe nova data, horário e local para a realização dos 

trabalhos. Por oportuno, informamos que, em razão do recesso forense 

(20/12/2018 a 20/01/2019), bem como do período de férias dos advogados 

(20/12/2018 a 20/01/2019), não deverão ser agendadas perícias nos 

períodos em questão, em virtude da suspensão dos prazos processuais. 

Atenciosamente, Lois Nobre de Assis, 3ª Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande – MT. Fone: (65) 3688-8439.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 550076 Nr: 15043-61.2018.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Amarante Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariádine Grossi - OAB:19442, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO 

PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 Posto isso, 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 

e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em R$ 1.000,00 (um 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).Transitado em julgado, translade-se cópia da presente 

para os autos em apenso (Processo Cód. 224140) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 08 

de novembro de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 224140 Nr: 4345-11.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Amarante Ferreira da Silva

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedido de penhora online em eventuais contas 

bancárias do executado e de veículos de sua propriedade (fl. 185/187).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome do executado por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado à fs. 190, sendo constrito apenas o valor de R$ 18,02 

(dezoito reais e dois centavos).

 Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.

Ainda, procedi com consulta no Sistema RENAJUD, sendo que foi 

constatada a inexistência de veículos em nome da parte executada, 

conforme extrato em anexo.

 No impulso do processo, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.
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Várzea Grande-MT, 08 de novembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346165 Nr: 12736-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO BOTINI, IVONE JOSE RIBEIRO 

BOTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:3562-B-OAB-MT

 .Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia 

penhorada.Ainda, realizei pesquisa junto ao sistema Renajud e verifiquei 

que os veículos Pegeot 207HB, placa NJT-6843 e VW 23.250 E, placa 

MCK-5163 registrados em nome do devedor são objetos de Alienação 

Fiduciária, conforme se observa dos extratos em anexos.Deste modo, 

imperioso o indeferimento do pedido de restrição dos aludidos veículos, à 

vista de que o devedor fiduciário possui somente a posse direta do bem, 

sendo a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciante....Já o 

veículo REB/METALPI, placa JYB-6932, ano 1985 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.Outrossim, considerando que a parte exequente manifestou 

desinteresse na adjudicação do veículo penhorado à fl. 84, desconstituo a 

penhora supra, razão pela qual realizei a baixa da penhora através do 

sistema Renajud, conforme extrato em anexo.Por fim, indefiro o pedido de 

aplicação de multa, tendo em vista que não há nos autos provas de que os 

executados estejam empregando meios ardis e artificiosos para frustrar a 

execução, nos termos do inciso II do art. 774, do CPC, bem como sequer 

foram intimados para indicar eventuais bens passíveis de penhora (art. 

774, inciso V, do CPC).No impulso, venha a exequente manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, ressaltando 

que na referida oportunidade deverá aportar aos autos planilha atualizada 

do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 254709 Nr: 12993-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGO DA SILVA

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.Para tanto, foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome do 

executado por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado à fs. 

186, sendo constrito apenas o valor de R$ 10,00 (dez reais). Outrossim, 

observo que o valor penhorado é irrisório observando o quantum devido, 

pois não alcança um percentual substancial do total da dívida, tenho, por 

isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia penhorada, sequer 

mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da presente execução. 

Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de Processo Civil, e 

diante do princípio do resultado que deve pautar toda e qualquer 

execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.Ainda, 

realizei a penhora através do sistema RenaJud do veículo Honda CG 125 

FAN, placa NJE-6999, ano/modelo 2007/2008, registrado em nome do 

executado. Por ora, fica nomeado o possuidor como depositário, 

dispensadas outras formalidades.Servirá a presente decisão, em conjunto 

com o extrato do sistema do RenaJud, como termo de penhora, 

independentemente de outra formalidade (art. 845, § 1º, CPC).Intime-se a 

executada para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da penhora por 

edital (art. 841, CPC).Sem prejuízo do acima determinado, venha a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a cotação do bem no 

mercado, autorizada a utilização das tabelas de preço praticado pelo 

mercado (art. 871, IV, CPC), bem como manifestar se deseja a adjudicação 

e/ou alienação do móvel.Após, intime-se novamente a parte executada 

para manifestar se concorda com a avaliação ou apresentar impugnação, 

que deverá ser acompanhada de estimativa e devidamente instruída com 

os documentos pertinentes, sob pena de rejeição.Cumpra-se. Intime-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 08 de novembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405388 Nr: 14152-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVEIRO - OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290/MT

 Vistos etc.Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora 

online em contas bancárias da parte executada, busca de bens junto aos 

sistemas Renajud e Infojud, penhora de bens da empresa, a intimação da 

executada para indicar bens e penhora de valores no caixa da devedora 

(fl. 207).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. Após, procedi com consulta no Sistema 

RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em nome 

da parte executada, conforme extratos em anexos.Ainda, com vistas a 

conferir celeridade à prestação jurisdicional, realizei busca junto ao 

Sistema INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 (três) declarações de 

imposto de renda em nome das executadas visando a busca bens 

passíveis de penhora, porém constatei que apenas a segunda executada 

realizou declaração referente apenas ao exercício 2013, razão pela qual 

realizei a impressão das referida declaração de imposto de renda, a qual 

se encontra a disposição da parte exequente junto a Secretaria. Assim, 

determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas necessárias ao 

caso, arquivando as declarações de imposto de renda da executada em 

pasta própria.Por fim, defiro a realização da penhora sobre os bens 

constantes nas dependências da executada até o limite da dívida 

atualizada, entretanto, a constrição deverá recair apenas sobre os bens 

que não sejam indispensáveis e imprescindíveis à atividade empresarial da 

executada. Dessa forma, expeça-se MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, devendo o digno Sr. Oficial de Justiça lavrar o 

respectivo AUTO e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, a 

executada.Ressalto, que no mandado a ser expedido deverá constar o 

valor atualizado do débito, o qual deverá ser indicado pela parte autora no 

prazo de 05 (cinco) dias.Ainda, não sendo os bens suficientes para 

satisfazer o crédito exequendo, determino venha os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos de itens 4 e 5 da petição de fl. 207

 Intimação da Parte Autora

 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 - 
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OAB:5.024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 569.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 402968 Nr: 12909-66.2015.811.0002

 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: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAIS LTDA, MOACIR 

LAZARO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 154.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 1179-10.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLO - CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAS CORREIA ENGENHARIA E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730/MT, SIDNEI LUIZ MANHABOSOCO - OAB:22.676- OAB/RS

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a assinatura e retirada do Auto de 

Adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436658 Nr: 4973-53.2016.811.0002

 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: ALAIR ROSA GONÇALVES

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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 22/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442938 Nr: 8312-20.2016.811.0002

 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: JONATAN RAFAEL DOS SANTOS MACHADO

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(dias), manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para 

o dia 19/09/2018.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284064 Nr: 3040-84.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:OAB/MT 6089

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,76, totalizando em R$ 

551,16, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391739 Nr: 6398-52.2015.811.0002

 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: LUZINETE BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, LOURENÇO BOABAIND, VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

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

OAB:236.655/SP

 INTIMAÇÃO das partes para que, no prazo de 10 dias, venham 

especificar as provas que ainda pretendam produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 548950 Nr: 14544-77.2018.811.0002

 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: ONILDO SEVERINO PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:MT 12.692, YANN DIEGGO SOUZA THIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Autos nº 14544 -77.2018.811.0002 – Código. 548950.

Vistos.

Compulsionando os autos, verifico que a existência de irregularidades que 

devem ser sanadas pelo requerente, para o andamento adequado do feito.

Diante disso, é necessário que o requerente apresente documentos, 

conforme artigo 9º da Lei 11.101/2005, bem como o comprovante de 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação, 

procuração ‘ad judicia’ e cópia dos documentos pessoais.

 Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, (art. 321 do 

CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009680-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARNEIRO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WINICIOS DIAS MARQUES (REQUERIDO)

MARCIO SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009680-76.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO COM PEDIDO DE TUTELA 

LIMINAR proposta por FERNANDO CARNEIRO BARROS em desfavor de 

WINICIOS DIAS MARQUES e MARCIO SILVA SOUZA, todos qualificados 

nos autos, sob os argumentos apostos na inicial. Sustenta em síntese, que 

é proprietário da empresa FC BARROS COMÉRCIO E SERVIÇO atuando na 

revenda de veículos usados, que foi vítima de fraude perpretada pelos 

requeridos na compra e venda de um veículo da Marca Chevrolet, modelo 

S-10, Placas QCA 7658, Renavam 01105314682, de propriedade da vítima 

Ana Clara da Silva, oportunidade em que transferiu o valor de R$ R$ 

82.759,84 (oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta 

e quatro centavos). Alega que, não percebeu de imediato nenhuma fraude 

na negociação, tanto primeiro requerido e a proprietária do veículo 

apresentaram o recibo de transferência preenchido, assinado e 

reconhecido firma em nome do autor, situação essa que deu ar de 

legalidade na operação comercial. Contudo, para induzir e manter em erro 

a Sra. Ana Clara da Silva (proprietária do veículo), os estelionatários 

simularam a “transferência” na conta corrente da vendedora indicando 

que José Carlos Matias Berganello teria efetuado o pagamento no valor de 

R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) pelo veículo, conforme documento 

anexo (id. 16147828). Narra que, após apresentação do recibo realizou a 

transferência do valor de R$82.759,84 (oitenta e dois mil, setecentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), diretamente na conta 

indicada pelo corretor, qual seja, de titularidade do primeiro requerido, 

conforme recibo de transferência bancária (id. 16147830). Informa que, 

proprietária do veículo compareceu no estabelecimento, para verificar se 

houve a transferência bancária, momento em que descobriu que o 

numerário não havia sido creditado em sua conta bancária, sendo 

creditado em nome do primeiro requerido, deixando de realizar a entrega 

do bem e do recibo preenchido. Por fim aduz que, diligenciou até sua 

agência bancária e descobriu com seu gerente que o valor está creditado 

na agencia da Caixa Econômica Federal, no bairro de IRIRIÚ, cidade de 

Joinville, Santa Catarina. Nestes termos requer, seja concedida a tutela 

cautelar de urgência, expedindo oficio ao Banco Caixa Econômica, no 

bairro de IRIRIÚ, cidade de Joinville, Santa Catarina, agencia 4123-8, para 

que proceda ao bloqueio da conta 46.273-1, em nome do segundo 

requerido, e a imediata transferência da quantia de R$ 82.759,84 (oitenta e 

dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) 

para este juízo, vinculando a este processo, o a quantia que ainda estiver 

na conta corrente indicada até o limite acima informado. Alternativamente, 

requer que esse juízo proceda, VIA BACEN-JUD aconstrição do valor de 

R$ 82.759,84 (oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), em movimentações bancárias do requerido 

WINICIOS DIAS MARQUES, CPF 116.843.419-06. No mérito, requer pela 

procedência da demanda com a confirmação da liminar, em como declarar 

nulo o negócio entabulado que originou a transferência bancária, que 

originou a transferência bancária ao requerido e via de consequência 

sejam condenados a ressarcir o valor de R$ 82.759,84 (oitenta e dois mil, 

setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

devidamente corrigido e acrescido de juros legais, procedendo então o 

ressarcimento do valor constritado ao autor e condenando os réus ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

de sucumbência. No Id. 16242756 determinada a emenda da inicial, da qual 

o autor se manifestou no Id. 16299660. É o relatório. Fundamento e decido. 

Acolho a emenda da inicial constante no id. 16299660, a fim de que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos. Trata-se de pedido de tutela de urgência 

cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. No presente caso, verifica-se que o 

primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos anexados à inicial, 

aos quais se aliam ao pedido que houve o negócio jurídico, haja vista que, 

parte autor realizou a transferência eletrônica, conforme comprovante 

colacionado no Id. 16147830. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir 

à parte autor caso tenha aguardar o final da demanda. Nesse ínterim, 

constata-se também a presença do requisito periculum in mora, pois o 

Boletim de Ocorrência (Id. 166147827 p. 01/02), demonstram indícios da 

ocorrência de fraude do negócio jurídico realizado entre as partes, o que 

coloca em risco a restituição do dinheiro pago pelo autor, uma vez que o 

referido valor já se encontra na conta de um dos requeridos, havendo, 

portanto, possibilidade de restar frustrado o seu dinheiro. Não obstante, 

entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e 

direitos dos requeridos, em razão da provisoriedade do pronunciamento, 

pois se não for vencedora a tese jurídica esboçada na petição inicial, os 

requeridos serão restituídos no final da demanda e poderá tomar as 

medidas necessárias para recebimento de seu crédito. Ante o exposto, 

tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, com 

fundamento nos artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA PLEITEADA determino que oficie-se a instituição 

financeira Caixa Econômica Federal, localizada no bairro de Iririú, na 

Comarca de Joinville/SC, solicitando informações se a Transferência 

Eletrônica Disponível-TED, no valor de R$82.759,84 (oitenta e dois mil, 

setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), tendo 

como favorecido o primeiro requerido Winicios Dias Marques, CPF: 

116.843.419-06, débito em 23.10.2018, em sua conta bancária n° 

46.273-1, agencia 4123-8, se foi efetivada a transferência, sendo que em 

caso positivo, determino, desde já, que a instituição financeira realize o 

bloqueio do valor e proceda a transferência do crédito para conta judicial, 

vinculando a estes autos. Cite-se/ intime-se a Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 17 de dezembro de 2018, às 14h00min, 

consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. 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/MT, 07 de novembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002969-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES OAB - MT3.599-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - 570.981.401-63 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002969-26.2016.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que houve pedido de 

cumprimento da sentença pela parte requerente/exequente Id. 16439129. 

Assim, intime-se a parte requerida/executada para que efetue o 

pagamento do monte devido e dos honorários advocatícios, conforme 

cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, Código de Processo Civil. 
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Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC. Consigne-se que, após 

o transcurso do prazo sem o pagamento voluntário, o executado poderá 

apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC). Procedam-se às 

alterações necessárias, uma vez que trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de novembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441721 Nr: 7629-80.2016.811.0002

 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: ADNAIR DE OLIVEIRA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331512 Nr: 240-15.2014.811.0002

 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: ANTONIO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO, BARTULINA 

PEREIRA LEITE, LUZENIL CRISÓSTOMO DE FRANÇA, JEAN CARLOS DA 

SILVA, JUCINEIDE ALVES FERREIRA, TEREZINHA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272447 Nr: 14151-02.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINO SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322951 Nr: 19352-04.2013.811.0002

 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: ELIAMAR GOMES CAROLINO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334859 Nr: 3367-58.2014.811.0002

 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: TOSHIO DOI, HELOISE MARIA MORÃES, DEIZE 

MACHADO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347329 Nr: 13699-84.2014.811.0002

 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: ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388955 Nr: 4712-25.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 412565 Nr: 18089-63.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON APARECIDO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275052 Nr: 22805-75.2011.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ALCIMEIRE FREITAS BETHOLDO DE SOUZA, GILMAR ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11.087/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 353,84, totalizando em R$ 

767,24, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412843 Nr: 18245-51.2015.811.0002

 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: LIDIANE CAROLINE DA SILVA RIBEIRO MEBER DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

POLAZZO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334256 Nr: 2819-33.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO, JAIME 

GONÇALO DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406069 Nr: 14584-64.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 320616 Nr: 17019-79.2013.811.0002

 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: A C DE ALMEIDA & CIA LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE-MT, SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZE 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, A C 

DE ALMEIDA & CIA LTDA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZE GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL - OAB:, 

ROGÉRIO FLORENTINO PEREIRA - OAB:201996/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte Autora para recolher a diferença das custas judiciais, no 

prazo de 10 dias, para que se dê prosseguimento no feito. Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 325595 Nr: 21972-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA CAMPOS BARROS, HEITOR CAMPOS 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT, NELSON PEREIRA DOS SANTOS (PROC.ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482

 Vistos,

Anote-se a fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

Executada, na pessoa de seu advogado constituído nos autos e pelo 

Diário da Justiça do Estado (art. 513 § 2º, I, do NCPC), para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver (art. 523 do 

NCPC). Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 

do NCPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, § 1º, do NCPC). 

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 
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dias, independentemente de nova intimação, poderá o credor efetuar 

pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do 

juízo, bem como apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Por fim, transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento 

das respectivas taxas, a parte Exequente poderá requerer diretamente à 

serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 342032 Nr: 9555-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANY RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:OABMT12239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, no prazo de até 05 (cinco) dias, coligir 

aos autos cálculo atualizado, de acordo com as informações 

apresentadas pelo executado às fls. 105-106 e 108. Após, com a juntada 

de novo cálculo, abra-se vistas a parte Ré para manifestar no prazo de 10 

dias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 276853 Nr: 20351-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO OSCARINO BARRETO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO, SUCESSOR 

DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Adelar Dal Pissol - 

OAB:2.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607/MT

 Vistos,

O Estado de Mato Grosso opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Ernesto Oscarino Barreto & Cia Ltda e outros, em que 

suscita excesso de execução no tocante a aplicação dos juros de mora 

em 1% ao mês, bem como utilizou como base de cálculo o índice INPC, 

sendo correto o índice de correção monetária a ser utilizado é a TR e 

IPCA-E.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registo. No tocante aos honorários de sucumbência, tratando-se de 

honorários em valor certo (R$ 500,00 – fl. 30), os juros de mora e 

correção monetária devem ser computados a partir do trânsito em julgado 

da decisão que restou fixado o seu valor, nos termos do art. 85, § 16 do 

NCPC, qual seja 19.03.2014, fl. 34.

Constato que o cálculo exequendo deve ser corrigido, considerando a 

seguinte sistemática sobre os juros de mora e atualização monetária: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Posto isso, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, para 

determinar que seja paga a presente execução nos moldes do comando 

ora proferido. A parte Impugnada deverá, pois, apresentar novo cálculo 

nos termos desta decisão. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as cautelas de estilo. No 

caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262641 Nr: 1576-59.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BARBOSA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Estado de Mato Grosso opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Edson Barbosa Camargo, em que suscita excesso de 

execução no tocante a aplicação indevida de correção monetária e juros 

de mora.

A parte impugnada pugnou pela remessa dos autos a contadoria judicial 

para elaboração de um novo cálculo.

Feito o registo. Constato que o cálculo exequendo deve ser corrigido, 

considerando a seguinte sistemática sobre os juros de mora e atualização 

monetária: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. Sem sucumbência, por se tratar de 

mero incidente processual.

Ao contador judicial para elaboração de novo cálculo do valor da 

condenação nos termos desta decisão. Sobre os cálculos, manifestem-se 

as partes, em 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 320509 Nr: 16911-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI MARI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores (fls. 113-114), aliada a 

solicitação da parte exequente (fls. 118-123), expeço alvará para 

levantamento em favor do(a) causídico(a) na conta corrente informada à 

fl. 118, inerentes aos honorários de sucumbência e contratuais.

 Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias, informar nos autos os dados bancários do beneficiário direto 

do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 448478 Nr: 11146-93.2016.811.0002

 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: ADRIANA GOMES ARAUJO INHAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

SILVA - OAB:MT 9.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais entre as partes acima 

identificadas, alegando, em síntese, que em 19/12/2003 contraiu 

matrimônio em o Sr. Luiz Carlos Inhaia perante o Serviço Notarial e 

Registral do Distrito de Capão Grande, em regime de comunhão parcial de 

bens; ocorre que em 26/02/2012, o seu cônjuge veio a falecer, momento 

em que foi averbar o óbito para fins de recebimento de benefício e 

seguros, foi surpreendida de que não constava nenhum registro de 

casamento com os seus nomes e que os seus dados constava em outra 

folha, a qual continha um carimbo “nulo” por não ter assinatura do casal e 

testemunhas.

Diz que sofreu enorme constrangimento perante as pessoas presentes no 

cartório, além do fato de ter que comprovar perante a todos que casou 

com o de cujus. Assinala que houve procedimento administrativo, sendo 

validada a certidão de casamento, com posterior averbação do óbito, 

somente vindo a receber o seguro de vida em 14/11/2013. Alega que 

ingressou com ação de danos morais contra o tabelião da época, porém a 

Juíza que presidiu o feito julgou extinto por ilegitimidade passiva.

Requer, por fim, a procedência desta demanda, condenando o Requerido 

a pagar o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais. 

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/119.

Em sua defesa, o Requerido sustenta a ausência de nexo de causalidade 

entre o ato lesivo e o resultado, estando, pois, excluída a responsabilidade 

patrimonial do Estado e, em consequência, o dever de indenizar eventual 

dano material e/ou moral. Afirmar que o notário ou registrador exerce 

serviço de natureza privada, sendo assim, não se trata de agente público, 

eliminando a responsabilidade do Estado. Finaliza, requerendo a 

improcedência da ação, ou que o valor indenizatório seja fixado em valor 

equivalente entre R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00.

Não houve réplica.

Instadas sobre a produção de provas, a Requerente informou não 

pretender produzir provas, enquanto o Requerido deixou o prazo 

transcorrer “in albis”.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória.

Primeiramente, cumpre observar que em ações que pleiteiam a reparação 

de um dano supostamente causado por ato de Oficial de Cartório 

Extrajudicial, podem ser demandados tanto o Estado, como se dá no 

presente caso, como o Tabelião, ou ambos, pois na qualidade de serviço 

público delegado a particular, qualquer um deles pode responder pelo 

prejuízo causado.

Por ser esclarecedor, segue trecho do voto vencedor, proferido em sede 

de preliminar, pelo Desembargador Moreira Diniz nos autos da Apelação 

Cível nº 1.0702.09.555138-9/001, cuja relatoria coube a Desembargadora 

Ana Paula Caixeta (DJe: 16/06/2014), ambos desta 4ª Câmara Cível:

(...) ainda que com alguma conotação de atividade privada, o titular de 

Cartório age como delegado do Estado, de forma que seus possíveis erros 

podem levar à responsabilização do Estado.

O artigo 236 da Constituição Federal, mencionado no voto da eminente 

Relatora, apenas cria a possibilidade do Estado delegar a terceiro a 

atividade cartorária, mas a mesma Constituição mantém o vínculo do 

Estado com a atividade, ao afirmar que o que se faz é uma delegação.

A delegação não constitui repasse definitivo, excludente, da competência, 

mas apenas empresta a terceiro a competência originária, que, em sua 

raiz, ainda é mantida em favor do Estado.

Quem age sob delegação está sujeito a fiscalização, a certa forma de 

"prestação de contas", o que não elimina o vínculo responsabilizador do 

Poder Público, ante terceiros, por situações provocadas pelo desvio no 

exercício da delegação.

Dessa forma, o cidadão que se sentir prejudicado por algum ato cartorial 

pode ajuizar a ação reparatória contra o titular do Cartório, ou contra o 

Estado, ou contra ambos".

Assim, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo 

passivo da presente ação, pois possui responsabilidade objetiva caso 

comprovado o dano pela prática de irregular ato notarial.

Com efeito, a obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que pertencer 

o agente, ou a que preste um serviço público, delegado do ente estatal, de 

caráter eminentemente público, com fundamento na doutrina do risco 

administrativo, como dispõe a Constituição Federal, in verbis:

"Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa."

Por sua vez, a Lei 8.935/94, que dispõe sobre os serviços notariais e de 

registro, prevê, em seu art. 22:

"Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que 

eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da 

serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo 

ou culpa dos prepostos."

Da análise do dispositivo citado, pode de concluir que os serviços 

notariais são exercidos em caráter privado, respondendo os Oficiais pelos 

danos que causarem a terceiros na prática de atos próprios da serventia. 

Assim, são eles os responsáveis principais, enquanto o Estado é 

responsável subsidiário.

A questão da espécie de responsabilidade em casos como o presente é 

bastante controvertida na jurisprudência. Enquanto alguns entendem ser 

ela solidária, outros concluem que é subsidiária.

A meu juízo, nas hipóteses de delegação de serviço estatal, o 

desenvolvimento da atividade se dá por conta e risco do delegatário, como 

ocorrem nas concessões e permissões de serviço público regidas pela 

Lei nº 8.987/95.

Nesse sentido, o art. 22 da Lei nº 8.935/94 é claro ao atribuir 

responsabilidade civil a título principal para os Notários e Oficiais de 

Registro. Neste caso, eventual responsabilidade civil do Estado seria 

objetiva, mas subsidiária.

Nestes termos, o Estado só tem responsabilidade pelos atos praticados 

pelo Oficiais Cartorários caso estes não possuam força econômica para 

suportarem os valores atribuídos a título de indenização por ato cometido 

em virtude da delegação.

Sobre o tema importante lição de Celso Antônio Bandeira de Melo:

"Pode dar-se o fato de o concessionário responsável por comportamento 

danoso vir a encontrar-se em situação de insolvência. Uma vez que 

exercia atividade estatal, conquanto por sua conta e risco, poderá ter 

lesado terceiros por força do próprio exercício da atividade que o Estado 

lhe pôs em mãos. [.] Neste caso, parece indubitável que o estado terá que 

arcar com os ônus daí provenientes. Pode-se então, falar em 

responsabilidade subsidiária (não solidária) existentes em certos casos, 

isto é, naqueles - como se expôs - em que os gravames suportados por 

terceiros hajam procedido do exercício, pelo concessionário, de uma 

atividade que envolveu poderes especificamente do Estado.

É razoável, então, concluir que os danos resultantes de atividades 

diretamente constitutivas do desempenho do serviço, ainda que realizado 

de modo faltoso, acarretam, no caso de insolvência do concessionário, 

responsabilidade subsidiária do poder concedente (Curso de Direto 

Administrativo, 208, fl. 745 )."

Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ:

"ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR TITULAR DE 

SERVENTIA EXTRAJUDIC IAL .  AT IV IDADE DELEGADA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. 1. Hipótese em que o 

Tribunal de origem julgou procedente o pedido deduzido em Ação Ordinária 

movida contra o Estado do Amazonas, condenando-o a pagar indenização 

por danos imputados ao titular de serventia. 2. No caso de delegação da 

atividade estatal (art. 236, § 1º, da Constituição), seu desenvolvimento 

deve se dar por conta e risco do delegatário, nos moldes do regime das 

concessões e permissões de serviço público. 3. O art. 22 da Lei 

8.935/1994 é claro ao estabelecer a responsabilidade dos notários e 

oficiais de registro por danos causados a terceiros, não permitindo a 

interpretação de que deve responder solidariamente o ente estatal. 4. 
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Tanto por se tratar de serviço delegado, como pela norma legal em 

comento, não há como imputar eventual responsabilidade pelos serviços 

notariais e registrais diretamente ao Estado. Ainda que objetiva a 

responsabilidade da Administração, esta somente responde de forma 

subsidiária ao delegatário, sendo evidente a carência de ação por 

ilegitimidade passiva ad causam. 5. Em caso de atividade notarial e de 

registro exercida por delegação, tal como na hipótese, a responsabilidade 

objetiva por danos é do notário, diferentemente do que ocorre quando se 

tratar de cartório ainda oficializado. Precedente do STF. 6. Recurso 

Especial provido". (REsp 1087862/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 19/05/2010).

No mencionado no julgado citado, foi reconhecida a ilegitimidade uma vez 

que a ação foi proposta apenas contra o Estado, o que não ocorre in 

casu, ante o óbito do titular da serventia à época dos fatos (óbito em 

05/05/2013 – Ariel Monteiro da Silva, fl. 97).

Quanto ao dano moral, de acordo com a doutrina ele alcança valores 

ideais, não apenas a dor física ou o reflexo patrimonial, pelo que não basta 

apenas a comprovação de prejuízo material para justificar o pedido de 

reparação por dano moral, sendo necessária a configuração de dano 

tendente a abalar a honra e à dignidade da pessoa humana, o que, in 

casu, também ocorreu.

Não obstante a gravidade dos fatos apurados - em que se constatou que 

a Requerente foi enganada pelo Tabelião, que deixou de registrar o 

casamento das partes, observo que o óbito do de cujus ocorreu em 

26/02/2012 e o crédito do seguro de vida foi efetuado em favor da 

Requerente tão somente em 14/11/2013 (R$ 14.718,28), posterior a 

regularização do registro de casamento, que ocorreu em 22/08/2013, por 

determinação judicial, fl. 111.

Assim, creio que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra 

razoável a indenizar a Requerente pelos danos morais vivenciados.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o 

Requerido a pagar a Requerente a título de indenização por danos morais 

o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado desde a presente 

sentença e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, nos 

termos da Súmula 54 do STJ. Extingo o feito com fulcro no Art. 487, inciso 

I, CPC.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte 

sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Sucumbente que é, condeno o Requerido ao pagamento dos honorários do 

advogado do Requerente, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), nos termos do Art. 85 §8º, observado o disposto nos incisos do 

§2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 

370). Deixo de condenar o Requerido nas custas e despesas processuais 

por ser isento, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da 

presente sentença ao reexame necessário.

Transitada em julgado a decisão, à parte Requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 240478 Nr: 1779-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249001 Nr: 8541-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 227925 Nr: 8085-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIA MARIA BRITO FORTALEZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em que pese a XIII Semana Nacional da Conciliação, se faz dispensável 

audiência de conciliação, conquanto é sabido que o pagamento dos 

débitos judiciais da Fazenda Pública é feito exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação dos precatórios (art. 100 da CF), para 

impedir a escolha de credores e inviabilizar a quitação de débito mais 

recente em detrimento de outro mais antigo. O pagamento de débito judicial 

mais recente, ainda que decorrente de acordo e sem a expedição de 

precatório equipara-se à quebra da ordem cronológica de pagamentos 

determinada pela Constituição da República. Prossiga-se em seus 

ulteriores termos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 292430 Nr: 12221-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAIL DE JESUS PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. Diante 

do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, reputo 

cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do NCPC.

Autorizo o levantamento dos valores em favor da parte Exequente, na 

conta bancária de titularidade do beneficiário do crédito, bem como dos 

honorários de sucumbência, para ser efetuada a transferência na forma 

requerida à fl. 113.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa. P. R. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 252621 Nr: 11647-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERZITA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DALVO DE OLIVEIRA - 

OAB:5242, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT/ 9.459, JOÃO 

PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:10.236, LAURA APARECIDA 

CAMPOS DE OLIVEIRA - OAB:8285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a informação de depósito do valor dos honorários de 

sucumbência (fl. 226), expeço alvará para levantamento em favor do 

causídico(a) João Dalvo de Oliveira Júnior na conta corrente informada à 

fl. 230, com a dedução do Imposto de Renda e Previdência, quando 

houver. E na sequência, aguarde-se o pagamento do precatório 

requisitório sobrestado em arquivo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 228539 Nr: 8692-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

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

SILVA - OAB:MT 9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores (fls. 203-205), aliada a 

solicitação da parte exequente, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores indicado à fl. 205, em favor da parte autora Maurilio Cardoso 

(conta bancária – fl. 194), bem como do valor indicado à fl. 204, em favor 

do(a) causídico(a) Tatiane Corbelino Laccal da Silva, inerentes aos 

honorários de sucumbência (conta bancária – fl. 210), e ainda, do valor 

indicado à fl. 203, em valor da perita judicial Eliete da Cruz e Silva, 

inerentes aos honorários periciais (conta bancária – fl. 207).

E na sequência, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório 

sobrestado em arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 314323 Nr: 10575-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIDIA MARIANA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a notícia de depósito dos valores (fl. 259), aliada a 

solicitação da parte exequente (fl. 258), expeça-se alvará para 

levantamento dos valores indicado à fl. 259, em favor do(a) causídico(a) 

Fábio Alves de Oliveira, inerentes aos honorários de sucumbência.

E na sequência, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório 

sobrestado em arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250774 Nr: 10121-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 398470 Nr: 10529-70.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 263736 Nr: 2929-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA, ARENIL DIAS DE 

OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE ADMISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT, GUILHERME PUERARI MARQUES - OAB:23180/O, 

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - OAB:23047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista reiterada solicitação do requerido para que a parte autora 

cumpra os requisitos da Instrução Normativa MTPREV Nº 01/2017, de 

17/03/2017, onde elencou os documentos necessários à concessão do 

benefício, em observância ao Manual de Orientação para remessa do 

documentos ao TCE/MT, determino a intimação da parte autora para que a 

mesma adote as providências necessárias, conforme fls.212/213, junto ao 

Setor Administrativo responsável para a implantação do benefício de 

pensão.

Outrossim, em razão de não haver pendências que necessite da 

intervenção judicial, vez que já concedido o referido benefício, determino a 

remessa dos autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 448468 Nr: 11143-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVIO CESAR ALEIXO, JUAREIS MOIZES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Revogo a decisão de fl. 67.

Trata-se de Ordem de Registro de Imóvel por meio de Carta de Aforamento 

entre as partes acima identificadas, alegando, em síntese, que o Sr. 

Juareis Moizes Pereira adquiriu em 10/09/1980 por meio de carta de 

aforamento perpétuo um lote urbano, com área total de 2.160m², sem êxito 

no registro da referida carta em 17/05/1995; em 03/07/2014 foi constada a 

averbação da referida carta em nome do Sr. Juareis Moizes Pereira. Por 

fim, requer o registro da referida área em nome do Requerente – Savio 

Cesar Aleixo ou em nome do Sr. Juareis Moizes Pereira. A inicial veio 

instruída com os documentos de fls. 08/37.

Em sua defesa, o Requerido sustenta que a abertura de matrícula no 

cartório de registro de imóveis por carta de aforamento restringe ao nome 

de quem foi expedido o referido documento, bem como pela comprovação 

da posse e domínio pelo aforado ou sucessores legais, não sendo 

possível o registro do imóvel em nome do Requerente.

O Requerente, em réplica, ratificou os termos da inicial.

O Representante do Ministério Público manifestou pela improcedência do 

pleito.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Dispõem os arts. 353 e 354, do Código de Processo Civil, que o juiz deverá 

proferir julgamento conforme o estado do processo, extinguindo-o, quando 

verificar a ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 485 e 487, 

incisos II e III, do mesmo diploma legal. Assim, passo ao julgamento.

O Código de Processo Civil considera como condições da ação, a 

legitimidade para agir e o interesse processual. De sorte que, o artigo 485, 

inciso VI do mesmo diploma legal estabelece que o processo será extinto 

sem resolução de mérito quando não concorrer nenhuma das condições 

da ação. Portanto, antes de analisar o mérito da causa, o Juiz deve 

analisar se estão presentes as condições da ação. Caso haja carência de 

uma ou mais das condições da ação, o Magistrado ficará impedido de 

julgar o mérito da ação.

No caso em tela, ausente o interesse de agir. O Estado exerce a atividade 

jurisdicional com a finalidade de manter a pacificação social. Contudo, é 

necessário que, em cada caso concreto, a prestação solicitada seja 

necessária e adequada. Depreende-se pois, que ao interesse processual 

é inerente uma relação de necessidade, ou seja, a resistência de uma 

pessoa em atender a pretensão de outra torna indispensável a 

intervenção do Estado - Juiz como maneira de solucionar o conflito. Não 

basta apenas a necessidade da intervenção do judiciário para 

caracterizar o interesse de agir, exige-se também que o provimento 

solicitado seja adequado a reparar a lesão que ensejou a procura do 

Poder Judiciário. Ainda, o interesse de agir, requer, não apenas a 

necessidade de ir a juízo buscar a tutela pretendida, mas ainda a utilidade.

Observo no presente caso ausente o interesse de agir, vez que o 

Município de Várzea Grande, através da carta de aforamento de 

28/08/1980, concedeu o respectivo aforamento ao Sr. Juareis Moizes 

Pereira, como se depreende da carta de aforamento acostada às fls. 

18/20 dos autos.

Verifico ainda, pela Certidão do Cartório, acostadas à fl. 26, que não há 

registro do imóvel em discussão. Ora, de posse da referida carta, bastaria 

que o Sr. Juareis Moizes Pereira a registre no cartório de imóveis 

competente, sendo portanto, desnecessária a presente ação. Portanto, o 

provimento jurisdicional pretendido não é necessário e útil. Ausente o 

interesse de agir.

Diante do exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

à luz do que preceitua o artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 

Faculto ao Requerente o desentranhamento de peças, mediante pedido 

formulado e sob o amparo de certidão nos autos. Condeno a parte 

Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, ora arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), de acordo 

com o art. 85, § 8º, do CPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do 

CPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de 

ulterior despacho.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 493082 Nr: 9953-09.2017.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEA DE FREITAS PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914 OAB/MT, Leonardo Cesar Bonfim - OAB:10630-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:OAB/MT 13.100

 Vistos,

Trata-se de Ação Anulatória c/c Tutela Antecipada de Urgência entre as 

partes acima identificadas, alegando, em síntese, que fez o concurso 

público para provimento de vagas no cargo de agente penitenciário do 

Sistema Penitenciário de Mato Grosso, obtendo na 1ª fase 49 pontos, 

sendo que a nota de corte para classificação foi de 50 pontos. Assinala 

que diversas questões da prova objetiva foram rebatidas através de 

recursos administrativos, decorrente de questões com duplas respostas 

ou com conteúdo fora do estabelecido no edital. Requer, ao final, que seja 

garantido o seu direito de classificação. A inicial veio instruída com os 

documentos de fls. 16/88.

A tutela de urgência foi indeferida.

Em sua defesa, os Requeridos sustentaram que o reexame dos critérios 

usados por banca examinadora na formulação de questões, correções e 

atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como 

regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da 

observância às regras contidas no respectivo edital, com consequente 

improcedência do pedido autoral.

Não houve réplica, conforme certidão de fl. 216.

Instadas sobre a produção de provas, os Requeridos informaram não 

pretender produzir provas, enquanto a Requerente deixou o prazo 

transcorrer “in albis”.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória.

Como narrado, trata-se de ação anulatória c/c tutela antecipada de 

urgência em que a Requerente pretende a anulação das questões 01, 21, 

23, 25, 27, 40 e 43 da prova para ingresso no cargo de agente 

penitenciário do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, certame regido 

pelo Edital 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016.

O presente feito trata de concurso público, procedimento administrativo 

vinculado a edital. Registre-se que não cabe ao Poder Judiciário ingressar 

no mérito do julgamento das provas de conhecimento ou de títulos dos 
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candidatos a concurso público, o qual é realizado pela banca 

examinadora, contratada para tal fim. Compete-lhe, porém, examinar a 

existência de ilegalidade no processo administrativo do concurso público.

Na espécie dos autos, a Requerente suplica que este Juízo verifique se as 

questões apontadas estão contempladas no edital do certame. Como se 

observa, trata-se de exame da legalidade do ato impugnado sendo, 

portanto, matéria que se insere na seara do Judiciário. Sobre o tema:

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 

CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. 

MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a banca 

examinadora é responsável pela execução do certame, elaboração, 

aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, possui 

legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende 

a anulação de questão do concurso. Preliminar rejeitada. 2. 

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do 

conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, 

conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pelo STF sob 

a sistemática de repercussão geral. 3. Na hipótese, verificou se que foi 

exigido do candidato o conhecimento de matéria prevista no edital, haja 

vista que, para identificar a resposta correta da questão impugnada, 

bastaria o conhecimento da Lei n. 12.086/2009, que estava 

expressamente prevista no conteúdo programático do concurso. 4. 

Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1074223 , 

07045819820178070018, Relator: SANDRA REVES 2ª Turma Cível, Data 

de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 22/02/2018).

As questões impugnadas pela Requerente e objeto da presente demanda 

constam no caderno de provas de fls. 77/85 e são as que ora se 

transcreve:

“(...)

Língua Portuguesa

Questão 01 – Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

Noções básicas de direito constitucional

Questão nº 21 – Sobre os direitos fundamentais, é correto afirmar:

Questão nº 23 – “Os direitos políticos formam a base do regime 

democrático. A expressão ampla refere-se ao direito de participação no 

processo político como um todo ao direito ao sufrágio universal e ao voto 

periódico, livre, direto, secreto e igual, à autonomia de organização do 

sistema partidário, à igualdade de oportunidade dos partidos políticos. Nos 

termos da Constituição, a soberania popular se exerce pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto e, nos termos da lei, mediante 

plebiscito, referendo e iniciativa popular (art. 14).”

Questão nº 25 – Sobre o direito de privacidade, o sigilo bancário e fiscal, 

assinale a alternativa correta.

Questão nº 27 – Os direitos sociais têm papel fundamental na construção 

de um patamar mínimo de dignidade para os cidadãos. No que respeita a 

estes direitos, assinale a alternativa correta.

Noções de direito administrativo

Questão nº 40 – No contexto do Poder de Polícia, assinale a opção 

correta.

Noções de direito penal e processual penal

Questão nº 43 – Sobre o crime de tortura, leia as afirmativas: (...)”

Pois bem. Passo à análise horizontal de adequação das questões ao 

conteúdo programático. Da observação do edital de fls. 31/68, tem-se que 

este indicava como conteúdos específicos para o cargo de agente 

penitenciário do sistema penitenciário:

“Cargo: Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário.

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de textos. Morfologia: 

classes de palavras variáveis e invariáveis: conceito, classificação e 

emprego; termos da oração. Concordância Nominal e Verbal. Regência 

Nominal e Verbal. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, parônima. 

Conotação e Denotação. Figuras de sintaxe, de pensamento e de 

linguagem. Emprego dos sinais de pontuação. Uso do sinal indicativo de 

crase. Funções sintáticas de termos e de orações. Processos sintáticos: 

subordinação e coordenação.

(...)

Conhecimentos Específicos:

Noções Básicas de Direito Constitucional: Direitos e deveres 

fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos; Direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; Direitos sociais; 

nacionalidade; cidadania; garantias constitucionais individuais; Garantias 

dos direitos coletivos, sociais e políticos.

(...)

Noções de Administração: Funções administrativas - planejamento, 

organização, direção e controle. Estrutura e Estratégia organizacional. 

Dinâmica das organizações. Processo decisório. Descentralização. 

Delegação. Trabalho em equipe. Relação chefe/subordinado. 

Reengenharia Organizacional. Análise de processos de trabalho. 

Eliminação de desperdícios. Preocupação com a qualidade. Qualidade e 

Produtividade nas Organizações. Principais ferramentas da qualidade. 

Planejamento Estratégico: Concepção estratégica; O processo estratégico; 

Intenção estratégica; Diagnóstico estratégico externo; Diagnóstico 

estratégico da organização; Construção de Cenários; Política de Negócios; 

Desempenho organizacional; Governança Corporativa e liderança 

estratégica; Empreendedorismo; Auditoria de Resultados e Avaliação 

Estratégica. Sistemas de Informações: O sistema empresa; Introdução aos 

sistemas de Estado de Mato Grosso Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos 60 informação; Tecnologia da Informação; Informação 

empresarial; Sistemas de Informação convencional; Estratégia empresarial 

e sistemas de informação empresariais; Tecnologias aplicadas a sistemas 

de informação empresariais. Gestão de materiais e de estoques nas 

organizações, controle de estoques, gestão de documentos. Noções de 

administração pública: atos administrativos, poderes administrativos, 

serviço público, bens públicos, servidores públicos, parcerias com a 

administração pública. Noções de Direito Administrativo: Estado, 

personalidade de direito público; conceito de pessoa administrativa. 

Competência administrativa: conceito e critérios de distribuição; avocação 

e delegação de competência. Poderes administrativos. Centralização e 

descentralização da atividade administrativa do Estado. Administração 

pública direta e indireta. Fatos e atos administrativos: tipos de atos, ato 

nulo e anulável, vícios. Poder de polícia. Responsabilidade Civil do Estado. 

Agentes públicos: espécies. Direitos, deveres e responsabilidades dos 

servidores públicos civis. Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992 e 

alterações). Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999). Métodos de 

Controle da Administração Pública. Noções de Direito Penal e Processual 

Penal: Direito Penal: conceito, missões e funções. Princípios. Interpretação 

da Lei Penal. Teoria da norma penal. Lei penal no tempo; Lei penal no 

espaço. Eficácia Pessoal da Lei Penal. Infração penal: elementos, 

espécies. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, 

ilicitude, culpabilidade, punibilidade: conceito, elementos e exclusão. 

Classificação dos crimes. Concurso de pessoas. Crimes contra a pessoa. 

Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a Dignidade Sexual. Crimes 

Contra a Fé Pública. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de 

autoridade (Lei nº 4.898/65). Lei Antidrogas (Lei n. 11.343/2.006). Lei de 

Tortura (Lei n. 9455/97). Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98). Crimes 

contra as Relações de Consumo (Lei n. 8.078/90). Estatuto do Torcedor 

(10.671/03). Estatuto do Idoso (Lei n. 10741/03). Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei n. 8.069/90). Estatuto do Desarmamento (Lei n. 

10.826/03). Contravenções Penais (Dec. Lei 3.688/41 e Dec. Lei 6.259/44). 

Crimes de Preconceito (Lei 7.716/89). Crimes contra a ordem tributária (Lei 

nº 8.137/90); Crimes hediondos (Lei nº 8.072/90). Direito Processual Penal: 

Da ação penal. Princípios e Norma Processual Penal: fontes e eficácia. 

Interpretação retrospectiva e interpretação prospectiva no Processo 

Penal. Princípios constitucionais na investigação criminal. Investigação 

Criminal. Do inquérito Policial. Da prova. Da prova ilícita. Prisões 

processuais de natureza cautelar. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. 

Prisão temporária (Lei n° 7.960/89). Nulidades na investigação Criminal e 

no Processo penal. Habeas Corpus. Sistemas processuais penais. O Juiz, 

O Ministério Público, a Autoridade Policial, o Defensor do acusado. 

Garantias constitucionais da investigação criminal e do processo penal. 

Preclusão. Incidentes (sanidade e falsidade). Jurisdição e competência. 

Atribuição e circunscrição. Dos prazos processuais e procedimentais. Da 

sentença. Citações, Notificações e Intimações. Lei dos Juizados Especiais 

(Lei n° 9.099 de 1995). Lei dos Juizados Especiais Federais (Lei n° 10.259 

de 2001). Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n° 11.340 de 

2006). Lei da Interceptação telefônica (Lei n° 9.296 de 1996). Lei de 

Combate as Organizações Criminosas (Lei 12.850/2013). Propriedade 

Intelectual (Lei n° 9.609 de 1998). Proteção à vítima e a testemunha (Lei n° 

9.807 de 1999). Lei de execuções penais 7.210/1984. (...)”

Analisando detidamente as questões e os conteúdos previstos em edital, 

verifico que estão contempladas no edital – Anexo II – Conteúdos 

Programáticos, não havendo que se falar em ilegalidade perpetrada pela 
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banca que mereça a guarida do Poder Judiciário. Destaco o seguinte 

precedente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE 

GABARITO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO 

MÉRITO ADMINISTRATIVO E NA COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa no 

julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a prova pretendida 

pela parte não traria nenhum resultado útil ao processo. 2. O acesso aos 

cargos e empregos públicos deve ser amplo e democrático, precedido de 

procedimento impessoal que assegure igualdade de oportunidades aos 

candidatos, incumbindo à Administração Pública identificar e selecionar os 

mais capacitados por meio de critérios objetivos. 3. A interferência do 

Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de 

questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível 

em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. 4. Estando as 

questões da prova objetiva inseridas no conteúdo da matéria prevista no 

edital, e não impedindo o erro gramatical a compreensão da questão, não 

há ilegalidade a justificar a interferência do Judiciário. 5. Apelação 

conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão n.1090652, 

07079171320178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª Turma Cível, Data 

de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.).

Nesse contexto, cabia a Requerente demonstrar a ilegalidade flagrante 

perpetrada pela banca, no caso, a ausência de previsão do conteúdo em 

edital, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e extingo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC e observando o disposto no art. 98, 

§ 3º, do CPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de 

ulterior despacho.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 296606 Nr: 16958-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a informação de depósito do valor dos honorários de 

sucumbência (fl. 110), aliada a manifestação da exequente (fls. 114), 

expeço alvará para levantamento em favor do causídico(a) Roque Pires da 

Rocha Filho na conta corrente informada à fl. 114, com a dedução do 

Imposto de Renda e Previdência, quando houver. E na sequência, 

aguarde-se o pagamento do precatório requisitório sobrestado em arquivo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 327612 Nr: 23930-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAUBY FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT - DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA 

SILVA - OAB:22603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Noticiado o falecimento do credor, seus herdeiros requereram a 

habilitação nos autos (fls. 146/168). Assem sendo, nos termos do art. 691, 

do Código de Processo Civil, e dos documentos juntados que comprovam 

o alegado - certidão de óbito da parte Autora e escritura pública de 

inventário e partilha firmada por seus sucessores, defiro o pedido de 

declaro Feliciana Lemes Fonseca, Makeiby Fonseca, Cauby Fonseca 

Júnior e Alexandre Fonseca, habilitados nos autos, em sua substituição, 

fazendo-se as anotações de praxe.

Autorizo, face a anuência dos herdeiros (fls. 148/149), o levantamento do 

valor da condenação em favor tão somente da cônjuge meeira Sra 

Feliciana Lemes Fonseca, na conta bancária de seu titularidade indicada à 

fl. 147, bem como o levantamento do valor dos honorários de sucumbência 

na conta bancária indicada à fl. 148.

Diante do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do CPC. Oportunamente, arquivem-se e proceda-se 

à devida baixa.

P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000626-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLERIANA NERIS GUARIN (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000626-86.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): OLERIANA NERIS GUARIN 

Requerido: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Considerando que não 

houve publicação de expedição pelo Diário da Justiça, impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

autora para cumprir o ordenado no despacho retro, no prazo de quinze 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 9 de novembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008755-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SANTOS GIMENEZ EPP - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008755-17.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) Requerente: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO Requerido: EXECUTADO: VINICIUS SANTOS GIMENEZ EPP - 

EPP ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, 

intimando a parte exequente para que manifeste sobre a certidão de ID n. 

14011609, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 9 de novembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009971-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROUTE FISH PEIXARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT0015961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES CORREA PIRES (RÉU)
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Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (RÉU)

 

Vistos, Analisando-se os autos, observa-se que o impetrante indica como 

autoridade coatora o “Agente de Tributos Estaduais Eudes Corrêa Pires, 

matrícula nº 207107, agente coator, lotado na Secretaria de Estado de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso – Secretaria Adjunta da Receita 

Pública – SEFAZ/MT, situada na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 3415, bairro Jardim Aclimação, CEP 78050-903, Cuiabá/MT” , 

o que enseja o declínio da competência em favor do Juízo da Vara 

Especializada da Fazenda Pública daquela comarca, por força das normas 

previstas de que a competência para julgamento de mandado de 

segurança é definida de acordo com a categoria e a sede funcional da 

autoridade impetrada, portanto, absoluta. (STJ - REsp 257556/PR; 5ª 

Turma-Ministro FELIX FISCHER - j. 11/09/2001; STJ - CC 3172/SP; Conflito 

de Competência - 199). Desse modo, declino da competência em favor do 

Juízo de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, 

para onde deverão ser remetidos os presentes autos, após baixas e 

anotações de estilo, com urgência. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007571-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO TOLLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

Autos n. 1007571-89.2018.0002 Ação de Obrigação de Fazer Requerente: 

Camilo Tolló Requerido: Estado de Mato Grosso e Município de Várzea 

Grande Visto. Cuida-se de “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com 

pedido de Tutela Provisória de Urgência” proposta por CAMILO TOLLÓ, 

devidamente qualificado nos autos, por intermédio da Defensoria Pública 

do Estado, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, também qualificado nos autos, em que se alega ser o 

autor portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID – 10: J84.1), 

considerada doença rara, grave e de ordem evolutiva, tendo sido 

apresentada prescrição médica do medicamento Nintedanibe 150 mg, de 

uso contínuo, em caráter de urgência, devido aos riscos de piora no 

quadro clínico, diminuição de sobrevida que pode levar ao óbito, 

especialmente em razão de o autor não poder ser submetido à intervenção 

cirúrgica por causa da idade (63 anos). O autor afirma ter procurado a 

rede pública de saúde e solicitado o medicamento, mas foi informado que 

esta não o disponibiliza por seu altíssimo custo. Assim, com fulcro no art. 

5º, caput, 6º e 196 da Constituição Federal e no art. 7º da Lei 8.080/90, 

pede, em tutela de urgência, sejam os réus obrigados a fornecerem o 

medicamento mensalmente, pena de multa, o que deve ser confirmado em 

sentença. Junta documentos. É o relatório. Decido. De acordo com o novo 

Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, neste caso de 

natureza antecipada, 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 vê no art. 300 do citado diploma 

processual. Conforme estabelece o art. 6º da Constituição Federal, o 

direito à saúde é considerado direito social fundamental, posto que 

inserido no Título II, dos Direitos e Garantias Fundamentais, além de ser 

tido como direito subjetivo de todos e dever do Estado de protegê-lo e 

garanti-lo “mediante políticas sociais e econômicas”, nos termos do art. 

196 da Carta Magna, sendo, ainda de relevância pública as ações e os 

serviços de saúde, como se colhe do art. 197 da Carta. Ainda que seja 

patente a incapacidade do setor público em oferecer assistência médica 

de qualidade, aliada a uma baixa efetividade de suas atividades, tem que 

ser levado em conta o direito à saúde e à vida, garantidos 

constitucionalmente. No caso dos autos, com suporte nos documentos 

carreados com a inicial, tem-se que o autor é hipossuficiente, ostenta a 

situação clínica de portador de Fibrose Pulmonar Idiopática e apresenta 

receita e relatório médicos, entre outros documentos, de necessidade do 

medicamento Nintedanibe 150 mg para sua sobrevivência, aliada à 

impossibilidade de se submeter ao procedimento cirúrgico por conta da 

idade avançada (63 anos), o que, num primeiro momento, remete à 

imediata percepção de enquadramento do caso à hipótese de clara 

concessão do pedido, forte nos direitos fundamentais à saúde e à vida. 

Todavia, a pretensão de aplicação desses direitos fundamentais deve 

estar sempre associada, em regra, como visto mais acima, à obrigação 

estatal de assistência à saúde por meio de políticas públicas sociais e 

econômicas, situação que parece não ser a vislumbrada no caso em 

apreço, na medida em que, conforme anotado pela própria parte autora e 

reiterado no parecer entregue pelo NATJUS – Núcleo de Apoio Técnico, o 

medicamento prescrito, atualmente na ordem de R$ 17.990,00 (dezessete 

mil e novecentos e noventa reais), não é fornecido pelo SUS – Sistema 

Único de Saúde, que, aliás, não oferece, ainda, uma terapia específica 

para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática. A indisponibilidade do 

medicamento em questão pelo SUS conta com justificativa na 

recomendação preliminar da CONITEC – Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS, que recomendou a “não 

incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no 

SUS” em virtude das “incertezas em relação ao benefício trazido ao 

paciente em termos de resultados de sobrevida e melhora de qualidade de 

vida”. Mais que isso, a recomendação fala em “incerteza quanto à 

prevenção ou redução da deterioração aguda na FPI, evento que foi 

considerado crítico por preceder hospitalizações e mortes em pacientes 

com a doença”. O que está a contrariar a posição da CONITEC no caso em 

comento é a afirmação médica de que o medicamento pedido é 

fundamental para o paciente e que o único tratamento substitutivo, 

transplante de pulmão, lhe é contra indicado por causa da faixa etária. Em 

consulta ao NATJUS na data de prolação desta decisão, obteve-se, além 

do mais, a informação de que o medicamento pleiteado já se encontra com 

registro na ANVISA. Tem-se, assim, que o deferimento do pedido encontra 

razões capazes de levar à configuração da probabilidade do direito, de 

acordo com entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O 

RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. 

CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O 

FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A 

concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do 

SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) 

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade 

financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência 

de registro na ANVISA do medicamento. (STJ – REsp 1657156/RJ Recurso 

Especial 2017/0025629-7 (Tema 106) – rel. Min. Benedito Gonçalves – 

25.4.2018 – Primeira Seção – DJe 4.5.2018). O perigo de dano é ainda 

mais evidente no caso, por se tratar de paciente com risco de morte. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 e seguintes do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, ordenando 

os entes públicos a fornecerem, mensalmente, o medicamento 

NINTEDANIBE 150 mg ao autor, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, pena de 

providências concernentes à efetividade desta decisão, deferindo, 

ademais, os benefícios da justiça gratuita, com suporte na declaração 

lançada na petição inicial. Intimem-se e citem-se os requeridos, na pessoa 

dos seus Procuradores Gerais, para cumprirem esta decisão, 

comparecerem à audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, que 

designo para 19.2.2019, às 16h15min, e, querendo, contestarem a ação 

no prazo legal. Várzea Grande, 9 de novembro de 2018. JONES GATTASS 

DIAS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 397954 Nr: 10236-03.2015.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICAS S/A, JAIRO 

FRANSCISO DE SOUZA, ERIVELTO DA SILVA GASQUES, AUDENICE 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 
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FERREIRA - OAB:6551-A-MT, gyordano reiners brito almeida - 

OAB:23574/O, LEONARDO DE LIMA NAVES - OAB:OAB/MG 91.166

 Vistos,

Intime-se a parte excipiente/executada para juntar aos autos cópia do 

contrato social à época do fato gerador da débito ocorrido na CDA (2013), 

no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001990-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES (RÉU)

WALDISNEI MORENO COSTA (RÉU)

SELPROM TECNOLOGIA LTDA - EPP (RÉU)

CELSO LUIZ PEREIRA (RÉU)

LUIZ CARLOS SAMPAIO (RÉU)

ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Oficie-se 

a o  Í n c l i t o  R e l a t o r  d o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

n.º1009035-57.2018.8.11.0002. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006464-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINA MARIA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006464-10.2018.8.11.0002. AUTOR(A): DORCELINA MARIA DE MELO 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Determinada a 

produção de provas, as partes informaram que não pretendem produzir 

provas nos autos. Por essa razão, concedo o prazo de 10 dias para as 

partes, sucessivamente, apresentarem as alegações finais. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. VÁRZEA GRANDE, 6 de 

novembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001226-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON NUNES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001226-44.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ROBSON NUNES VIEIRA RÉU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, etc. ROBSON NUNES VIEIRA 

propôs “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção 

cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer ao 

quadro de servidores públicos do Município de Várzea Grande; que hoje 

exerce o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Sustenta que é Servidor Público do Município, ocupante de cargo de 

provimento efetivo pelo regime de natureza jurídica estatutária desde 02 

de maio 2012. Na época e posse, o mesmo possuía nível superior e fora 

enquadrado na Classe A, nível I. No mês de agosto de 2012, foi 

sancionado a Lei Complementar n.º 3.797/2012, a qual dispõe sobre os 

cargos e carreiras dos profissionais da Educação Municipal, nascendo o 

direito do mesmo de ser enquadrado corretamente, conforme sua 

escolaridade. Aduz que, deveria ser enquadrado no Nível 2, Classe C e 

perceber o salário de R$ 2.043,85, conforme lei Complementar n.º 

3.797/2012 combinada com a Lei n.º 4.093/2015, como não ocorreu até a 

presente data, soma um prejuízo de R$ 45.158,80 referente a perda 

salarial mensal. Finaliza, requerendo que a parte Ré promova o correto 

enquadramento nas classes de promoção para todos os fins legais, bem 

como a condenação ao pagamento das diferenças nos seus vencimentos. 

Devidamente citado, a parte Ré apresentou contestação ID n.º 7358459, 

requerendo a improcedência do pedido, pugnando se por eventual 

condenação a pagamento de valores, seja realizada com base na 

argumentação do Município. Impugnação apresentada ID n.º 8178370. 

Intimados a apresentarem suas alegações finais, somente a parte autora 

apresentou ID n.º 12229834. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide 

de maior dilação probatória. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de obter a progressão na 

carreira de professora da rede municipal de ensino de Várzea Grande, 

sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o 

recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção. A Lei 

Complementar nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea 

Grande, depois de assegurar, em seu art. 18º, que a progressão funcional 

do professor dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos 

níveis, observando o interstício de três anos, in verbis: “Art. 18 – A 

progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

rede pública de ensino de Várzea Grande dar-se-á por: I – progressão de 

níveis; II – promoção de classes.” “Art. 19 – A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três anos.” No caso dos autos, contudo, o requerente se 

agarra ao argumento de que foi admitido em maio de 2012 e, já possuía 

ensino superior e especialização, devendo ser enquadrado corretamente 

conforme sua escolaridade, nos moldes da Lei nº 3.797/2012. O 

requerente está com a razão, ante a verificação de que consta da Lei, 

como visto acima, enquadra-se no Nível 02, Classe C, tendo em vista a 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, com 

especialização, conforme determina alínea “c” do art. 23, da Lei 

3.797/2012. Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que o 

requerente faz jus ao deferimento dos pedidos, vez que ingressou no 

quadro do serviço público por meio de concurso público municipal em 

2012, já possuindo curso superior e especialização, enquadrando-se 

assim na classe C, Nível 2. Quanto as diferenças salariais, para a 

elaboração do cálculo observar-se-á a vigência das Lei Municipais nº 

3.797/2012, 3.978/2013, 4.007/2014 e 4.093/2015, realizando o desconto 

de eventuais valores já pagos, apurados em fase de liquidação de 

sentença. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com 

resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerido para que proceda à progressão 

funcional almejada na inicial, promovendo o requerente para classe C, 

Nível 2, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis Municipais nº 

3.767/2012; 3.978/2013; 4.007/2014 e 4.093/2015, observada a 

prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos 

mensalmente pela requerente, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença. A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado 

em posterior liquidação de sentença. Sobre a condenação retro 

mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o 

disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais 

e condeno-o em honorários advocatícios, a ser apurado em liquidação de 

sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inc. I, do CPC. Decorrido o prazo 

sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o 

reexame necessário (Súmula 490 STJ). Transitada em julgado a decisão, 
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ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 7 de novembro de 2018. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007943-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CATARINA DA VEIGA BARBOSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir.Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009929-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSANA FATIMA DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009929-27.2018.8.11.0002. REQUERENTE: DAVI DA SILVA CAMARGO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). 

Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 5 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009899-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ASCHE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009899-89.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CLOVIS ASCHE JUNIOR RÉU: 

INSS Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido 

para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 

183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009919-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA KAROLLINA DOMINGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009919-80.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MAYARA KAROLLINA 

DOMINGAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 

do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 5 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008234-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338265 Nr: 6514-92.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO GREGÓRIO DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, e tendo em vista o resultado parcial/negativo e/ou valor ínfimo 

constante no Recibo de Protocolamento, retro encartado, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Exequente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento. (art. 40 da Lei nº 6.830/80).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 433093 Nr: 2862-96.2016.811.0002

 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: EUGENIA AUXILIADORA DE ANUNCIAÇÃO BERTÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de “Ação Revisional de Pensão por Morte em Decorrência de 

Acidente de Trabaho” em que EUGENIA AUXILIADORA DE ANUNCIAÇÃO 

BERTÚLIO apresentou em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS.

 A inicial veio instruída com documentos, fls.08/18. Contestação às 

fls.20/31.

 Impugnação fl.33/34.

 Oportunizado a dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, o 

patrono deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de fl. 46.

 É o sucinto relatório

Fundamento. Decido.

A parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. 

Assim, entendo não ter interesse em dar continuidade ao processo. Posto 

isto, não há mais questões a serem dirimidas nesta ação nem motivos para 

postergar a demanda.
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 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, proceda-se com baixa de estilo e arquive-se 

com as cautelas legais.

Custas “ex lege”.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 341426 Nr: 9049-91.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL PAVAN DA SILVA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar O EXEQUENTE, para no prazo 

legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 31719 Nr: 1366-57.2001.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A C E SILVA, MARIA APARECIDA CARMO E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar O EXEQUENTE, para no prazo 

legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 349976 Nr: 15821-70.2014.811.0002

 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: SEBASTIANA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os autos verifico que a inicial não está acompanhada dos 

documentos necessários para qualificação da parte.

 Assim, para o curso normal do processo, CHAMO O FEITO À ORDEM e 

determino a intimação da parte autora para se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento dos pedidos.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 232461 Nr: 12512-17.2009.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CLAUDIA DE SOUSA, DCSDL, DMSDL, ODSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT, KAROLINE BANHOS ONTIVEROS - 

OAB:OAB/MT 11.516, MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - OAB:7610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 317111 Nr: 13475-83.2013.811.0002

 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: DALCINEY FIDELIS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 296676 Nr: 17027-90.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR DRECHESLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 321557 Nr: 17964-66.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIPA CORREIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 322539 Nr: 18962-34.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 346398 Nr: 12951-52.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 325928 Nr: 22302-83.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PAULINO DE ALENCAR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE - 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE-FUSVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, a fim de declarar nulos os contratos 

administrativos temporários, celebrados entre as partes, compreendidos 

entre 01/01/2010 a 01/03/2013 e condenar o requerido ao pagamento de: 

a) - férias com adicional de 1/3 constitucional do período de 01/01/2010 a 

01/03/2013; b) - o recolhimento das verbas atinentes ao FGTS durante 

todo o período laborado, em que o Requerente prestou serviços a 

Fundação de Saúde de Várzea Grande, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença.Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros 

moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, 

de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 

29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Deixo de condenar o Ente/Requerido 

nas custas e despesas processuais e condeno-o em honorários 

advocatícios, a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes do art. 

85, § 4º, inc. I do CPC. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao e. Tribunal do Estado de Mato Grosso para o 

reexame necessário da matéria (Súmula 490, do STJ). Transitada em 

julgado a decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a 

sentença nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 433581 Nr: 3154-81.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marizete santos frança gomes 

- OAB:16,457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 441267 Nr: 7423-66.2016.811.0002

 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: ROMILDA ALVES DA SILVA, SCHEILA CONCEIÇÃO 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 454128 Nr: 13708-75.2016.811.0002

 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: NELSON BENEDITO DE CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 300161 Nr: 20799-61.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA EVANGELISTA FRANCISCO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, e tendo em vista a certidão retro do Senhor Oficial de Justiça, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte Requerente, na pessoa 

de seu advogado para ratificar ou retificar o endereço da parte 

Requerente, bem como informar se ainda tem interesse na realização da 

perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338263 Nr: 6513-10.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREA MARIA DE ALVARENGA GOMES 

NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, e tendo em vista o resultado parcial/negativo e/ou valor ínfimo 

constante no Recibo de Protocolamento, retro encartado, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Exequente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento. (art. 40 da Lei nº 6.830/80).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 329076 Nr: 25402-46.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL BRANDÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 

SERV.MUNIC. V.GRANDE-PREVIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/MT, TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:15.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 264/265.
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Intime-se o perito, João Leopoldo Baçan, para manifestação.

 Após, com a apresentação do laudo médico, intime-se a requerida para 

se manifestar, no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 413696 Nr: 18740-95.2015.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES DE SOUZA E ALVES LTDA - ME, 

MARIA ANDREIA MACIEL ALVES, GLEDSON JUNIOR GONÇALVES DE 

SOUZA, MARIA FLOR ACESSÓRIOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO QUADROS DOS 

SANTOS - OAB:16.621/O/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada para comprovar a quitação das parcelas de 

dezembro de 2017 até agosto de 2018.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 545571 Nr: 12684-41.2018.811.0002

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PAULA DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVERIO SOARES DE 

MORAES - OAB:12006

 Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência veiculado pela 

defesa e referendado pelo Ministério Público.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o presente o presente incidente de insanidade mental e determino 

o prosseguimento do feito principal.Oficie-se ao IML informando da 

extinção do feito.Intimem-se.Transitada em julgado, traslade-se cópia 

desta decisão para o feito principal, arquivando os autos em 

seguida.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 7 de 

novembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 262071 Nr: 713-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB/MT 7.870

 VISTOS ETC.

A ré MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA foi pronunciada para ser 

submetida a julgamento junto ao Tribunal do Júri, pela prática da conduta 

delitiva tipificada no art. 121, caput, do Código Penal.

Submetida, nesta data, a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o 

Conselho de Sentença absolveu a acusada.

Assim, atendendo às decisões do colendo conselho de sentença, a 

acusada MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA, devidamente qualificada 

nos autos, restou ABSOLVIDA das imputações constantes nos autos.

Sem custas.

Transitada em julgado, restitua-se a arma de fogo à Polícia Civil, mediante a 

apresentação da respectiva documentação. Após, arquivem-se.

Publicada na sessão do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Várzea 

Grande, saindo as partes intimadas para efeitos recursais.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 285696 Nr: 4792-91.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO SOUZA VERAS, DIEGO 

ROBERTO WUDARSKI DUTRA, CRISTOFER CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compareceu nesta secretaria o denunciado Jose Mauro 

Souza Veras para informar que não possui documentos para prover a 

propriedade dos bens relacionados na certidão de fls. 339, alega que os 

objetos a ele pertencem, porém como faz muito tempo que adquiriu os 

objetos não tem a nota fiscal dos mesmos. Na oportunidade atualizou seu 

endereço: Rua Boa vista, quadra 36, lote 23, Jardim dos Estados, Varzea 

Grande-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 508907 Nr: 18441-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEN RAMOS - 

OAB:13100

 VISTOS EM CORREIÇÃO

 DECISÃO

I - O Réu apresentou resposta escrita arguindo preliminares. Arguiu falta 

de provas e justa causa, bem como requereu a absolvição sumária.

II – Os requisitos formais e materiais da denúncia não se confundem com o 

mérito da causa, de maneira que entendo justificado o processo e a 

necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada ampla defesa 

ao Requerente. Assim, rejeito a preliminar arguida.

III – Não incidindo na espécie nenhuma das hipóteses contidas no art. 397 

do CPP, DESIGNO para o dia 09/12/2018, às 13:30 horas, a audiência de 

instrução e julgamento (CPP, art. 399).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 348717 Nr: 14848-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, 

APARECIDO MARQUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, RONEI AUGUSTO DUARTE - OAB:4420/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO

I - Em face da Portaria n. 001/2018 deste Juízo, solicite-se a devolução 

dos autos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 345957 Nr: 12577-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRSON MANOEL DA CONCEIÇÃO, CLAYTON 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Jairson Manoel da Conceição Filiação: 

Bartolomeu da Conceição e Maria Devair Santana de Campos, data de 

nascimento: 10/05/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Endereço: Zona Rural - Comunidade dos Cochos- Nossa Senhora do 

Livramento, Bairro: Zona Rural, Cidade: Varzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer em juízo para informar o 

número de seu CPF e de sua conta corrente para devolução de valor pago 

a título de fiança.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 465932 Nr: 19242-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI PRIETO DE OLIVEIRA, ANDERSON 

GONÇALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 Certifico que os objetos apreendidos às fls. 27, itens 1, 6 e 7 já foram 

entregues ao denunciado ANDERSON GONÇALVES LOPES, conforme 

Auto de Entrega de fls. 239.

Márcia Regina de Araújo

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 491446 Nr: 8899-08.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: providênciar no prazo de 05(cinco) dias, 

JUNTADA DA PROCURAÇÃO, referente aos autos mencionados, 

referente ao denunciado: HUMBERTO DA SILVA.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 377432 Nr: 24862-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVAL JORGE DE SOUZA, JOEDER 

FIGUEIREIDO DA SILVA, NOEDYL DE ARRUDA, RENATO FERREIRA DE 

QUEIROZ, LEANDRO REIS DE OLIVEIRA, LEANDRO REIS DE OLIVEIRA, 

MARIA PEREIRA DE SOUZA, ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA, 

MAICON JONES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12572, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP DE MT, EDINEY DOMINGUES BARROS - OAB:MT 14.282, 

Givanildo Gomes - OAB:12635/MT, JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085 - MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT, 

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:11967/MT, RENAN DOMINGUES 

BARROS - OAB:18.538, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611, WALDIR 

CALDAS RODRIGUES - OAB:6591/MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853

 CONDENAR os réus:....Do roubo –Do réu JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA 

–Pena: a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 90 

(noventa) dias multa. Regime semiaberto...Do réu MAICON JONES RAMOS 

–Pena: a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 90 

(noventa) dias multa. Regime semiaberto para o início do cumprimento da 

pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.Do réu ALAN 

JUNIOR DA SILVA –Pena: a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão e 90 (noventa) dias multa. Regime semiaberto....Da ré MARIA 

PEREIRA DE SOUZA –Pena: a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses 

de reclusão e 90 (noventa) dias multa. Regime semiaberto...Dos crimes de 

tráfico de drogas, receptação e porte e posse de munições de uso restrito 

imputados aos réus DENIVAL, NOEDYL, RENATO e LEANDRO.Do réu 

DENIVAL Pena: .., somo as penas em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão, dos quais 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão Do réu 

NOEDYL DE ALMEIDA –Pena: ..., somo as penas em 11 (onze) anos e 6 

(seis) meses de reclusão, dos quais 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão deverão ser cumpridos conforme a Lei dos Crimes Hediondos, e 

outros 6 (seis) anos de reclusão fora de tal regime, além de 622 

(seiscentos e vinte e dois) dias multas. Estabeleço o regime FEecahdo 

...Do réu RENATO –Pena: .., somo as penas em 11 (onze) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão, dos quais 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de 

reclusão deverão ser cumpridos conforme a Lei dos Crimes Hediondos, e 

outros 6 (seis) anos de reclusão fora de tal regime, além de 622 

(seiscentos e vinte e dois) dias multas. Estabeleço o regime fechad....Do 

réu LEANDRO –Pena: , somo as penas em 10 (dez) anos de reclusão, dos 

quais 5 (cinco) anos de reclusão deverão ser cumpridos conforme a Lei 

dos Crimes Hediondos, e outros 5 (cinco) anos de reclusão fora de tal 

regime, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias multas. Estabeleço o 

regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do 

Código Penal)....Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 518189 Nr: 23451-75.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DOS SANTOS SUBRIM, RAFAEL 

SANTANA MOREIRA, WESLEY DIOMÍDIO PIRES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:Réu(s): Julio Cesar dos Santos Subrim, Rg: 3050179-2 SSP MT 

Filiação: Erivan Jose Subrim e Marcia Aparecida Grama dos Santos, data 

de nascimento: 16/12/1997, brasileiro(a), natural de Alta floresta-MT, 

convivente, desempregado, Endereço: Rua Ni, Qd Ni, Casa Ni, Bairro: 

Jardim das Oliveiras, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado (s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei n° 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1°, as Lei n° 11.343/2006).Não sendo apresentada 

resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para oferecê-lo (art. 

55, § 3°, da Lei n° 11.343/2006).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:1- Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como seu 

advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediata vistas à Defensoria Pública para que o faça. 

Com a apresentação da defesa, voltem-me conclusos para deliberação. 

Caso não seja localizado no endereço constante nos autos, deverá ser 

verificado se o(s) denunciado(s) eventualmente encontra(m)-se preso(s) 
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em um dos estabelecimentos prisionais do Estado. Defiro os requerimentos 

ministeriais contidos na denúncia. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 536750 Nr: 8220-71.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO CLAUDINEI ROBERTO DOS 

SANTOS, Dr. DABERSON MACHADO BATISTA - OAB/MT 7495, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, 

DESIGNADA PARA O DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 14H00

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000769-12.2017.8.11.0002

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:

MARCIO LUIZ APPOLARI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

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 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-81.2017.8.11.0002

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:

PAPELARIA CUIABA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

(EXECUTADO)

MARIA DINEA PINTO POMPERMAYER OLIVEIRA (EXECUTADO)

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009318-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (EXECUTADO)

DURIVALDO JOAO KIRST (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006882-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES DE ARRUDA PINHO (EXECUTADO)

MJS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JEAN MICHEL RIBEIRO DUCTIEVICZ (EXECUTADO)

MARIZETE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO DOS SANTOS PINHO ARRUDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 
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Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002317-38.2018.8.11.0002

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:

SERGIO ANTONIO DAMIAN (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000161-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte 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,09 de novembro 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: 1005828-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO TOLEDOX (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 

informar endereço para realização da Citação, bem como efetuar o 

pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial 

de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, 

link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco dias. (Assinado 

Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário Kamilla 

Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004485-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BORGES DE SANTANA (EXECUTADO)

V. B. DE SANTANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MANOELINA ROSA PIMENTA SANTANA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009215-67.2018.8.11.0002

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:

MARCOS ROBERTO DOLENSE (EXECUTADO)

MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS 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 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004322-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDES TEOTONIO (REQUERIDO)

FRANCISCO FERNANDES TEOTONIO EIRELI (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 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003977-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME APARECIDO DO PRADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001760-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENI EGLESIANI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001760-51.2018.8.11.0002; AUTOR(A): GENI EGLESIANI DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Produção 

Antecipada de Provas em que a parte autora postula pela exibição do 

extrato da conta bancária indicada na inicial. 2. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 3. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação ou 

apresentar o documento informado na inicial, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 4. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 5. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 26/02/2019 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). 6. 

Consigne, também, 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). 7. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 8. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

9. Defiro a gratuidade processual em favor da autora, nos termos do art. 

98 do CPC. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001538-83.2018.8.11.0002 AUTOR(A): JOAO DO CARMO DA SILVA 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos materiais e morais decorrente 

de Ato Ilícito, com pedido de Declaração de Inexistência de Relação 

Jurídica e Repetição de Indébito cumulado com Tutela Antecipada Liminar, 

para suspender descontos efetuados ilicitamente (por fraude) na conta 

bancária do Consumidor – art. 303 do NCPC, proposta por JOÃO DO 

CARMO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A e SABEMI 

SEGURADORA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, aduzindo, 

em suma, que firmou com a primeira requerida dois contratos de 

empréstimos, com descontos em sua aposentadoria, no entanto não 

possui seguro em nenhum deles. A saber Cédula nº 332.088.963 e cédula 

297.992.123. 2. Ocorre que vem sendo descontado pelo primeiro 

requerido na conta corrente do Autor, sem sua autorização o valor de 

R$50,00 (Cinquenta reais) em favor da segunda requerida, com a 

informação de que se trata de seguro contratado em parcelas com 

autorização para o débito automático. 3. Assevera que tentou resolver 

administrativamente o problema narrado, no entanto não obteve êxito. 4. 

Requer, em sede de tutela antecipada, a suspensão imediata dos débitos 

em conta corrente, e no mérito, seja declarada a inexistência dos débitos 

referente às parcelas debitadas indevidamente em sua conta corrente, 

bem como, a restituição em dobro, nos termos do CDC e a condenação 

das requeridas em danos morais. 5. Com a exordial foram anexados os 

documentos. 6. No Id. 12806286 foi indeferido o pedido liminar e acolhido o 

pedido de prioridade na tramitação do feito por se tratar de idoso bem 

como a Assistência Judiciária Gratuita. 7. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação (Sabemi – Id. 13731425 e Banco Bradesco Id. 

13862964) alegando que o débito é legítimo e decorrente dos contratos 

celebrados e autorizações. 8. Audiência de Conciliação restou infrutífera 

(Id. 15191548). 9. Impugnação à contestação apresentada (Id. 15497483). 

10. Disponibilizado para a sentença eletronicamente. 11. Em síntese, é o 

relatório. 12. DECIDO. 13. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 330, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 
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necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. 14. Ação de Indenização por Danos materiais e morais 

decorrente de Ato Ilícito, com pedido de Declaração de Inexistência de 

Relação Jurídica e Repetição de Indébito cumulado com Tutela Antecipada 

Liminarmente para suspender descontos efetuados ilicitamente (por 

fraude) na conta bancária do Consumidor – art. 303 do NCPC proposta por 

JOÃO DO CARMO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A e 

SABEMI SEGURADORA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 

Passo a analisar os pedidos. PRELIMINARES 15. Foram alegadas em 

contestação as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco 

S/A a Inépcia da Inicial por ausência de planilha discriminatória de 

descontos e narrativa confusa da parte autora. 16. Pois bem, afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, visto que 

houve a demonstração de vínculo entre a parte requerida e a autora 

quando traz extratos que comprovam a relação bancária, no entanto a 

legalidade ou não do desconto é matéria a ser analisada no mérito o que 

será feito a frente. Afasto pois, esta preliminar. 17. As preliminares de 

Inépcia da inicial por ausência de planilha discriminatória de descontos e 

também narrativa confusa não merecem acolhida posto que consta na 

exordial o apontamento do entendimento do autor que conduz ao pedido, 

bem como do valor declarado como indevido como se vê nos extratos dos 

descontos (Id. 11982477, 11982482, 11982476, 11982475, 1192473). 

Assim afasto também estas preliminares. MÉRITO 18. A ação foi ajuizada 

com base nos descontos realizados na conta corrente da parte autora, 

com alegação de serem indevidos posto que não houve contratação de 

seguro ou mesmo autorização para os referidos descontos em sua conta 

corrente. 19. Pois bem. Analisando a documentação anexada ao presente 

processo eletrônico apresentadas por todas as partes, verifico que a 

improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. 

Isso porque houve demonstração da contratação do seguro, bem como a 

autorização para o desconto em folha, razão pela qual, os descontos 

realizados na conta corrente da parte autora foram devidos. 20. No caso 

concreto, verifico que a parte requerida SABEMI logrou êxito em 

comprovar a realização da contratação do seguro (Id. 13731462) 

assinado pelo autor apontando como início do pagamento em 08/2017, 

demonstrando a regularidade dos descontos realizados na conta corrente, 

de acordo com os contratos. 21. Na sequência é possível verificar o 

cadastramento/contratação entre a SABEMI e o Banco Bradesco S/A para 

que este realizasse os descontos autorizados nas contas dos 

correntistas e os valores fossem repassados a SABEMI. Consta também 

no contrato do seguro a indicação dos dados para cobrança do mesmo, 

sendo o Branco 237, ag. 1966 e conta corrente 0011234.8, sendo esta a 

conta corrente do autor de forma a autorizar o desconto do seguro em 

conta corrente com periodicidade mensal. Vê-se claramente a assinatura 

do autor do referido contrato (Id. 13731462). 22. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

SEGURO. COMPROVADADA A CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e 

desprovido. Trata-se de ação declaratória de inexistência de contrato c/c 

indenização por danos morais, em que alega a reclamante que possui 

contrato de cartão de crédito junto a reclamada, havendo a cobrança de 

diversos serviços não contratados, entre eles, o seguro cartão protegido. 

Ao final requereu a restituição dos valores pagos e indenização por danos 

morais. Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial. 

(evento 29.1) Inconformada a reclamante interpôs recurso inominado, 

requerendo, em síntese a reforma da sentença monocrática e procedência 

dos pedidos iniciais. No mérito, sem razão a recorrente, pois as provas 

produzidas demonstram que houve a contratação dos serviços pela 

recorrente, que preencheu e assinou o termo de adesão do seguro 

(evento 23.1). Assim, deve ser mantida a improcedência da demanda. 

Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por unanimidade dos 

votos, em relação ao recurso de FABIANE APARECIDA DE LIMA CUNHA, 

julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos 

termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008500-81.2015.8.16.0075/0 - 

Cornélio Procópio - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN 

GERONASSO - - J. 25.10.2016) 23. Assim, restando comprovada a 

contração do seguro, bem como a autorização do desconto em conta 

corrente, verifico que não houve ilegalidade/irregularidade nos descontos 

realizados na conta corrente da parte requerente. 24. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 25. Isento de custas. Em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos honorários 

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

nos termos do art. 85 do CPC, ficando, todavia, suspenso em razão da 

gratuidade processual deferida em seu favor. 26. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

27. P. I. C. Várzea Grande-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001538-83.2018.8.11.0002 AUTOR(A): JOAO DO CARMO DA SILVA 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos materiais e morais decorrente 

de Ato Ilícito, com pedido de Declaração de Inexistência de Relação 

Jurídica e Repetição de Indébito cumulado com Tutela Antecipada Liminar, 

para suspender descontos efetuados ilicitamente (por fraude) na conta 

bancária do Consumidor – art. 303 do NCPC, proposta por JOÃO DO 

CARMO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A e SABEMI 

SEGURADORA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, aduzindo, 

em suma, que firmou com a primeira requerida dois contratos de 

empréstimos, com descontos em sua aposentadoria, no entanto não 

possui seguro em nenhum deles. A saber Cédula nº 332.088.963 e cédula 

297.992.123. 2. Ocorre que vem sendo descontado pelo primeiro 

requerido na conta corrente do Autor, sem sua autorização o valor de 

R$50,00 (Cinquenta reais) em favor da segunda requerida, com a 

informação de que se trata de seguro contratado em parcelas com 

autorização para o débito automático. 3. Assevera que tentou resolver 

administrativamente o problema narrado, no entanto não obteve êxito. 4. 

Requer, em sede de tutela antecipada, a suspensão imediata dos débitos 

em conta corrente, e no mérito, seja declarada a inexistência dos débitos 

referente às parcelas debitadas indevidamente em sua conta corrente, 

bem como, a restituição em dobro, nos termos do CDC e a condenação 

das requeridas em danos morais. 5. Com a exordial foram anexados os 

documentos. 6. No Id. 12806286 foi indeferido o pedido liminar e acolhido o 

pedido de prioridade na tramitação do feito por se tratar de idoso bem 

como a Assistência Judiciária Gratuita. 7. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação (Sabemi – Id. 13731425 e Banco Bradesco Id. 

13862964) alegando que o débito é legítimo e decorrente dos contratos 

celebrados e autorizações. 8. Audiência de Conciliação restou infrutífera 

(Id. 15191548). 9. Impugnação à contestação apresentada (Id. 15497483). 

10. Disponibilizado para a sentença eletronicamente. 11. Em síntese, é o 

relatório. 12. DECIDO. 13. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 330, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. 14. Ação de Indenização por Danos materiais e morais 

decorrente de Ato Ilícito, com pedido de Declaração de Inexistência de 

Relação Jurídica e Repetição de Indébito cumulado com Tutela Antecipada 

Liminarmente para suspender descontos efetuados ilicitamente (por 

fraude) na conta bancária do Consumidor – art. 303 do NCPC proposta por 

JOÃO DO CARMO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A e 

SABEMI SEGURADORA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 

Passo a analisar os pedidos. PRELIMINARES 15. Foram alegadas em 

contestação as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco 

S/A a Inépcia da Inicial por ausência de planilha discriminatória de 
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descontos e narrativa confusa da parte autora. 16. Pois bem, afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, visto que 

houve a demonstração de vínculo entre a parte requerida e a autora 

quando traz extratos que comprovam a relação bancária, no entanto a 

legalidade ou não do desconto é matéria a ser analisada no mérito o que 

será feito a frente. Afasto pois, esta preliminar. 17. As preliminares de 

Inépcia da inicial por ausência de planilha discriminatória de descontos e 

também narrativa confusa não merecem acolhida posto que consta na 

exordial o apontamento do entendimento do autor que conduz ao pedido, 

bem como do valor declarado como indevido como se vê nos extratos dos 

descontos (Id. 11982477, 11982482, 11982476, 11982475, 1192473). 

Assim afasto também estas preliminares. MÉRITO 18. A ação foi ajuizada 

com base nos descontos realizados na conta corrente da parte autora, 

com alegação de serem indevidos posto que não houve contratação de 

seguro ou mesmo autorização para os referidos descontos em sua conta 

corrente. 19. Pois bem. Analisando a documentação anexada ao presente 

processo eletrônico apresentadas por todas as partes, verifico que a 

improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. 

Isso porque houve demonstração da contratação do seguro, bem como a 

autorização para o desconto em folha, razão pela qual, os descontos 

realizados na conta corrente da parte autora foram devidos. 20. No caso 

concreto, verifico que a parte requerida SABEMI logrou êxito em 

comprovar a realização da contratação do seguro (Id. 13731462) 

assinado pelo autor apontando como início do pagamento em 08/2017, 

demonstrando a regularidade dos descontos realizados na conta corrente, 

de acordo com os contratos. 21. Na sequência é possível verificar o 

cadastramento/contratação entre a SABEMI e o Banco Bradesco S/A para 

que este realizasse os descontos autorizados nas contas dos 

correntistas e os valores fossem repassados a SABEMI. Consta também 

no contrato do seguro a indicação dos dados para cobrança do mesmo, 

sendo o Branco 237, ag. 1966 e conta corrente 0011234.8, sendo esta a 

conta corrente do autor de forma a autorizar o desconto do seguro em 

conta corrente com periodicidade mensal. Vê-se claramente a assinatura 

do autor do referido contrato (Id. 13731462). 22. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

SEGURO. COMPROVADADA A CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e 

desprovido. Trata-se de ação declaratória de inexistência de contrato c/c 

indenização por danos morais, em que alega a reclamante que possui 

contrato de cartão de crédito junto a reclamada, havendo a cobrança de 

diversos serviços não contratados, entre eles, o seguro cartão protegido. 

Ao final requereu a restituição dos valores pagos e indenização por danos 

morais. Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial. 

(evento 29.1) Inconformada a reclamante interpôs recurso inominado, 

requerendo, em síntese a reforma da sentença monocrática e procedência 

dos pedidos iniciais. No mérito, sem razão a recorrente, pois as provas 

produzidas demonstram que houve a contratação dos serviços pela 

recorrente, que preencheu e assinou o termo de adesão do seguro 

(evento 23.1). Assim, deve ser mantida a improcedência da demanda. 

Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por unanimidade dos 

votos, em relação ao recurso de FABIANE APARECIDA DE LIMA CUNHA, 

julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos 

termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008500-81.2015.8.16.0075/0 - 

Cornélio Procópio - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN 

GERONASSO - - J. 25.10.2016) 23. Assim, restando comprovada a 

contração do seguro, bem como a autorização do desconto em conta 

corrente, verifico que não houve ilegalidade/irregularidade nos descontos 

realizados na conta corrente da parte requerente. 24. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 25. Isento de custas. Em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos honorários 

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

nos termos do art. 85 do CPC, ficando, todavia, suspenso em razão da 

gratuidade processual deferida em seu favor. 26. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

27. P. I. C. Várzea Grande-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001538-83.2018.8.11.0002 AUTOR(A): JOAO DO CARMO DA SILVA 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos materiais e morais decorrente 

de Ato Ilícito, com pedido de Declaração de Inexistência de Relação 

Jurídica e Repetição de Indébito cumulado com Tutela Antecipada Liminar, 

para suspender descontos efetuados ilicitamente (por fraude) na conta 

bancária do Consumidor – art. 303 do NCPC, proposta por JOÃO DO 

CARMO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A e SABEMI 

SEGURADORA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, aduzindo, 

em suma, que firmou com a primeira requerida dois contratos de 

empréstimos, com descontos em sua aposentadoria, no entanto não 

possui seguro em nenhum deles. A saber Cédula nº 332.088.963 e cédula 

297.992.123. 2. Ocorre que vem sendo descontado pelo primeiro 

requerido na conta corrente do Autor, sem sua autorização o valor de 

R$50,00 (Cinquenta reais) em favor da segunda requerida, com a 

informação de que se trata de seguro contratado em parcelas com 

autorização para o débito automático. 3. Assevera que tentou resolver 

administrativamente o problema narrado, no entanto não obteve êxito. 4. 

Requer, em sede de tutela antecipada, a suspensão imediata dos débitos 

em conta corrente, e no mérito, seja declarada a inexistência dos débitos 

referente às parcelas debitadas indevidamente em sua conta corrente, 

bem como, a restituição em dobro, nos termos do CDC e a condenação 

das requeridas em danos morais. 5. Com a exordial foram anexados os 

documentos. 6. No Id. 12806286 foi indeferido o pedido liminar e acolhido o 

pedido de prioridade na tramitação do feito por se tratar de idoso bem 

como a Assistência Judiciária Gratuita. 7. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação (Sabemi – Id. 13731425 e Banco Bradesco Id. 

13862964) alegando que o débito é legítimo e decorrente dos contratos 

celebrados e autorizações. 8. Audiência de Conciliação restou infrutífera 

(Id. 15191548). 9. Impugnação à contestação apresentada (Id. 15497483). 

10. Disponibilizado para a sentença eletronicamente. 11. Em síntese, é o 

relatório. 12. DECIDO. 13. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 330, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. 14. Ação de Indenização por Danos materiais e morais 

decorrente de Ato Ilícito, com pedido de Declaração de Inexistência de 

Relação Jurídica e Repetição de Indébito cumulado com Tutela Antecipada 

Liminarmente para suspender descontos efetuados ilicitamente (por 

fraude) na conta bancária do Consumidor – art. 303 do NCPC proposta por 

JOÃO DO CARMO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A e 

SABEMI SEGURADORA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 

Passo a analisar os pedidos. PRELIMINARES 15. Foram alegadas em 

contestação as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco 

S/A a Inépcia da Inicial por ausência de planilha discriminatória de 

descontos e narrativa confusa da parte autora. 16. Pois bem, afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, visto que 

houve a demonstração de vínculo entre a parte requerida e a autora 

quando traz extratos que comprovam a relação bancária, no entanto a 

legalidade ou não do desconto é matéria a ser analisada no mérito o que 

será feito a frente. Afasto pois, esta preliminar. 17. As preliminares de 

Inépcia da inicial por ausência de planilha discriminatória de descontos e 

também narrativa confusa não merecem acolhida posto que consta na 

exordial o apontamento do entendimento do autor que conduz ao pedido, 

bem como do valor declarado como indevido como se vê nos extratos dos 

descontos (Id. 11982477, 11982482, 11982476, 11982475, 1192473). 

Assim afasto também estas preliminares. MÉRITO 18. A ação foi ajuizada 
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com base nos descontos realizados na conta corrente da parte autora, 

com alegação de serem indevidos posto que não houve contratação de 

seguro ou mesmo autorização para os referidos descontos em sua conta 

corrente. 19. Pois bem. Analisando a documentação anexada ao presente 

processo eletrônico apresentadas por todas as partes, verifico que a 

improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. 

Isso porque houve demonstração da contratação do seguro, bem como a 

autorização para o desconto em folha, razão pela qual, os descontos 

realizados na conta corrente da parte autora foram devidos. 20. No caso 

concreto, verifico que a parte requerida SABEMI logrou êxito em 

comprovar a realização da contratação do seguro (Id. 13731462) 

assinado pelo autor apontando como início do pagamento em 08/2017, 

demonstrando a regularidade dos descontos realizados na conta corrente, 

de acordo com os contratos. 21. Na sequência é possível verificar o 

cadastramento/contratação entre a SABEMI e o Banco Bradesco S/A para 

que este realizasse os descontos autorizados nas contas dos 

correntistas e os valores fossem repassados a SABEMI. Consta também 

no contrato do seguro a indicação dos dados para cobrança do mesmo, 

sendo o Branco 237, ag. 1966 e conta corrente 0011234.8, sendo esta a 

conta corrente do autor de forma a autorizar o desconto do seguro em 

conta corrente com periodicidade mensal. Vê-se claramente a assinatura 

do autor do referido contrato (Id. 13731462). 22. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

SEGURO. COMPROVADADA A CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e 

desprovido. Trata-se de ação declaratória de inexistência de contrato c/c 

indenização por danos morais, em que alega a reclamante que possui 

contrato de cartão de crédito junto a reclamada, havendo a cobrança de 

diversos serviços não contratados, entre eles, o seguro cartão protegido. 

Ao final requereu a restituição dos valores pagos e indenização por danos 

morais. Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial. 

(evento 29.1) Inconformada a reclamante interpôs recurso inominado, 

requerendo, em síntese a reforma da sentença monocrática e procedência 

dos pedidos iniciais. No mérito, sem razão a recorrente, pois as provas 

produzidas demonstram que houve a contratação dos serviços pela 

recorrente, que preencheu e assinou o termo de adesão do seguro 

(evento 23.1). Assim, deve ser mantida a improcedência da demanda. 

Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por unanimidade dos 

votos, em relação ao recurso de FABIANE APARECIDA DE LIMA CUNHA, 

julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos 

termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008500-81.2015.8.16.0075/0 - 

Cornélio Procópio - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN 

GERONASSO - - J. 25.10.2016) 23. Assim, restando comprovada a 

contração do seguro, bem como a autorização do desconto em conta 

corrente, verifico que não houve ilegalidade/irregularidade nos descontos 

realizados na conta corrente da parte requerente. 24. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 25. Isento de custas. Em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos honorários 

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

nos termos do art. 85 do CPC, ficando, todavia, suspenso em razão da 

gratuidade processual deferida em seu favor. 26. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

27. P. I. C. Várzea Grande-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001275-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - MT0006658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001275-22.2016.8.11.0002 AUTOR(A): ALCEBIADES DA COSTA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. ALCEBIADES DA COSTA move a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE DÉBITO E PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos qualificados na inicial. 2. Alega que é servidor público e ainda, 

recebe um benefício de pensão, que somados atingem uma renda líquida 

mensal de R$ 10.207,68 (dez mil, duzentos e sete reais e sessenta e oito 

centavos). 3. Aduz que firmou contratos de empréstimos com o requerido, 

todavia, os valores das parcelas estão consumindo mais de 70% (setenta 

por cento) da sua renda líquida, além do que, as cláusulas dos contratos 

são abusivas, considerando que estão acima da taxa média do mercado. 

4. Ademais, para liberação dos valores dos empréstimos, fora exigido do 

autor o pagamento de um seguro em cada operação, no valor total de R$ 

19.992,30 (dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta 

centavos) caracterizando venda casada para o autor. 5. Assim, diante da 

alegada abusividade, perpetrou a presente ação para revisar os contratos 

firmados entre as partes, reduzindo as taxas de juros à média de 

mercado, bem como, seja declarada a nulidade da cobrança do seguro 

exigido no ato da celebração dos contratos, condenando o requerido à 

devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. 6. Ainda, requer 

seja descontado diretamente da sua conta corrente o montante de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como, continue a descontar 

da sua folha de pagamento, o valor de R$ 1.310,00 (um mil e trezentos e 

dez reais). 7. Em decisão proferida no id 1950095, foi deferida a tutela de 

urgência para o fim de determinar a limitação dos descontos referentes 

aos empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) sobre a 

remuneração líquida do autor. 8. Citada, a instituição financeira contestou 

os pedidos do autor (id 4158795), impugnando o pedido de assistência 

judiciária gratuita, e, no mérito, argumenta a legalidade da capitalização de 

juros e requer a improcedência do pedido revisional. 9. Intimado, o autor 

impugnou os termos da contestação, conforme id 4648442. 10. Os autos 

vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. 11. ALCEBIADES 

DA COSTA move a presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE 

DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos qualificados na inicial, conforme relatórios acima 

exposto. DA PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 12. 

Opõe-se o requerido contra o deferimento da assistência judiciária gratuita 

em favor do autor. 13. Pois bem. Vale ressaltar que, uma vez deferido o 

benefício da gratuidade de justiça, poderá a parte contrária impugnar 

mediante preliminar em sede de contestação, de acordo com novo código 

processual, demonstrando que o beneficiário possui renda suficiente para 

o custeio da demanda. 14. No caso dos autos, o impugnante nada juntou 

de documentos ou provas que fossem contundentes e capazes de alterar 

o cenário inicialmente formado, no campo da gratuidade deferida. 15. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA RENDA OU SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 

IMPUGNADOS - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIRAM 

OS IMPUGNANTES - SENTENÇA REFORMADA. Para a impugnação à 

justiça gratuita a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda 

ou situação financeira do impugnado. A existência de bens móveis ou 

imóveis não obsta a concessão do favor legal. O acesso à assistência 

judiciária gratuita é garantia individual e fundamental do cidadão, previsto 

no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e na Lei nº 1.060/50 que em 

seus arts. 2º, § único e 4º, § 1º não estabelece a pobreza como condição 

para sua obtenção e sim a insuficiência de recursos. (Ap 33212/2009, 

DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2010, 

Publicado no DJE 17/06/2010) 16. Assim, considerando que o requerido 

não comprovou nos autos que o autor aufere renda suficiente para arcar 

com as custas e honorários advocatícios, deixo de acolher a preliminar 

arguida e mantenho a gratuidade da justiça ao autor, nos termos já 

deferidos. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 17. A lide em 

apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é 

hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, não 

havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental aportada é suficiente para o meu convencimento. DA 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 18. Nos termos da 

súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. 19. Assim aplicam-se ao caso concreto as 

regras consumeristas. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS 20. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado 

entre as partes, o autor, na qualidade de consumidor, tem o direito de 
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revisar os seus termos que reputa ilegais ou abusivos. 21. Afinal, o 

contrato pactuado entre as partes é de adesão, pois já firmado em 

contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente 

estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve foi aceitar ou 

não as cláusulas previamente estabelecidas pelo requerido. A parte 

autora não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, 

cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente. 

22. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente 

aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. 

IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que 

estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a 

boa-fé. 23. Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato 

para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 24. Assim, diante da 

possibilidade jurídica da revisão dos contratos firmados entre as partes, 

passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram 

indicadas pelo autor. DA REVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS 25. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 26. A tese de 

limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 27. Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado. 28. No 

caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios, 

conforme taxa média de juros das operações de crédito com recursos 

livres – pessoas físicas – crédito pessoal não consignado vinculado à 

renegociação de dívidas, conforme tabela de id 1664982, trazendo como 

taxa média de mercado, pré-fixada, o equivalente a 55,96% ao ano de 

juros remuneratórios, no contrato firmado no dia 29/06/2016 e, o 

equivalente a 46,20% ao ano, no contrato firmado em 30/12/2015. 29. Pois 

bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil 

(www.bcb.gov.br), referente ao crédito pessoal não consignado 

(contrato firmado em 30/12/2015, id 1664982 - pág. 5/6), constatei que a 

taxa média de juros de mercado para pessoa física, na modalidade de 

crédito pessoal não-consignado, no caso dos autos, na data relativa ao 

contrato em exame foi de 4,84% a.m. e 76,22% a.a.. 30. Ademais, com 

relação ao contrato firmado em 29/06/2016, qual seja, BB Cre 

Parcelamento CH Espec (id 1664982 - pág. 4), na mesma modalidade de 

crédito pessoal não-consignado, constatei que a taxa média de juros de 

mercado para pessoa física, na data do contrato foi de 4,63% a.m. e 

72,10% a.a.. 31. Dessa forma, tem-se que, no caso dos autos, as taxas 

de juros pactuadas mostram-se abaixo da taxa média de mercado. 32. 

Logo, mantém-se a taxa de juros pactuada. DO SEGURO 33. Para o 

reconhecimento da prática de venda casada é necessário demonstrar que 

a contratação do empréstimo foi condicionada à do seguro, cabendo ao 

autor a produção dessa prova, o que de fato, não restou demonstrado 

nos autos. 34. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - 

SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS 

PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o reconhecimento da 

prática de venda casada é necessário estar efetivamente demonstrado 

que a contratação do empréstimo foi condicionada à do seguro 

prestamista, e cabe ao autor produzir essa prova (art. 373, I do CPC). 

Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser 

distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC). (Ap 

137351/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

15/12/2017)” “APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA 

CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - 

DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado 

negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a 

configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de 

não contratação do seguro. (Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)” 35. Por esta razão, mantenho a 

cobrança do seguro. DA LIMITAÇÃO 36. Analisando os autos, verifico que 

o autor contraiu com a requerida contrato de empréstimo consignado, bem 

como, empréstimos realizados diretamente em sua conta corrente, qual 

seja, crédito direto ao consumidor - CDC, conforme documentos juntados 

ao processo judicial eletrônico. 37. O Decreto Estadual n.º 3.008/2010, no 

seu artigo 9º, incisos I e II, estabelece o limite de 30% (trinta por cento) 

para descontos de empréstimos consignados, a saber: “Art. 9º As 

consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão 

ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os 

seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: (...) I - as 

realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a 

empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, 

pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio 

varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades 

administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta 

por cento); (...) II – as realizadas pelas entidades de classes de 

servidores e que digam respeito única e exclusivamente a mensalidades 

instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% (dez por 

cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior; (...) III – as 

realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão 

realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a 

margem consignável para cada entidade administradora de cartão de 

crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), 

concorrendo com o limite definido no inciso II; (negrito nosso)” 38. Ao 

observar as alegações e documentos trazidos pela parte autora, que não 

foram impugnados pelo requerido, verifica-se que sua renda líquida na 

época do ajuizamento da demanda era, na verdade, de R$ 11.722,87 

(onze mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), 

resultado da somatória dos rendimentos brutos como servidor público e 

como pensionista, menos os descontos legais (previdência, IRRF, 

sindicato e per capita patroc), de modo que, essa quantia será utilizada 

como parâmetro para fixação da margem consignável de 30% (trinta por 

cento). 39. Ademais, de acordo com os holerites acostados ao processo 

judicial eletrônico, percebe-se que os descontos do empréstimo 

consignado não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) previsto na 

legislação. 40. Por outro lado, no que toca a eventuais débitos 

descontados diretamente da conta corrente, eles não sofrem a limitação 

imposta no Decreto n.º 3.008/2010, haja vista que as suas disposições 

referem-se, tão-somente, à proteção e resguardo da margem consignável 

diretamente da folha de pagamento, a exemplo da tese já firmada pelo 

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 
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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 

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. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)” 

41. No mesmo sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 

MARGEM SALARIAL CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - 

LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - EMPRÉSTIMOS EM 

CONTA-CORRENTE - INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora a legislação estadual admita descontos superiores 

a 30% em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem se firmado no 

sentido de não autorizar abatimentos acima desse limite, para, desse 

modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, tendo 

em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Contudo esse 

entendimento do STJ só engloba as deduções consignadas em folha de 

pagamento sob a forma de empréstimo ou cartão de crédito, e não as 

dívidas debitadas em conta-corrente e as descritas em faturas e/ou 

documentos de cobrança. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE 

NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA 

CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO 

SALÁRIO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO 

TJMT - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – 

VERBETE SUMULAR 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO - 1.Recurso de Apelação Cível interposto em face da 

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos 

formulados na inicial da Ação Revisional de Contrato por 

Superendividamento c/c Tutela Antecipada ou Específica de Urgência, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. 2. In casu, não se trata de empréstimo 

consignado ou qualquer outro tipo de contrato vinculado à folha de 

pagamento, em que há limitação de descontos no percentual de 30% 

sobre a renda mensal, na esteira do que dispõe o Decreto 6.386/2008, que 

regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/1990, e Decreto Estadual 1.306/2008. 

3.Assim, a extensão para o caso sub examine do limite de 30% aplicável 

aos débitos consignados em folha de pagamento não merece acolhida, 

uma vez que a limitação atinge somente o montante descontado direto do 

salário do servidor público. Precedentes do TJMT. 4.Contrato que originou 

a ação revisional não acompanhou a inicial, tampouco foi juntado 

posteriormente, impossibilitando ao julgador conhecer, de ofício, a alegada 

abusividade das cláusulas. Verbete Sumular 381 do STJ. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (TJMT - Ap 109538/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) (negrito nosso)” 42. Nesse 

passo, como já acenado, os descontos visualizados na conta corrente do 

autor não sofrem a limitação prevista na legislação de regência. 43. Sendo 

assim, uma vez que não fora ultrapassada a margem legal, não há que se 

falar em qualquer abusividade praticada pela instituição financeira 

requerida, de modo que, também não há qualquer limitação a ser realizada 

ou readequação das parcelas, devendo os pedidos da parte autora ser 

julgados improcedentes. DO DISPOSITIVO 44. Posto isso, e, por tudo mais 

que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual deferidas em seu favor, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC. 45. Por conseguinte, REVOGO a liminar concedida 

nos autos. 46. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença, o que 

deverá ser certificado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo. 47. P.I.C. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001275-22.2016.8.11.0002 AUTOR(A): ALCEBIADES DA COSTA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. ALCEBIADES DA COSTA move a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE DÉBITO E PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos qualificados na inicial. 2. Alega que é servidor público e ainda, 

recebe um benefício de pensão, que somados atingem uma renda líquida 

mensal de R$ 10.207,68 (dez mil, duzentos e sete reais e sessenta e oito 

centavos). 3. Aduz que firmou contratos de empréstimos com o requerido, 

todavia, os valores das parcelas estão consumindo mais de 70% (setenta 

por cento) da sua renda líquida, além do que, as cláusulas dos contratos 

são abusivas, considerando que estão acima da taxa média do mercado. 

4. Ademais, para liberação dos valores dos empréstimos, fora exigido do 

autor o pagamento de um seguro em cada operação, no valor total de R$ 

19.992,30 (dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta 

centavos) caracterizando venda casada para o autor. 5. Assim, diante da 

alegada abusividade, perpetrou a presente ação para revisar os contratos 

firmados entre as partes, reduzindo as taxas de juros à média de 

mercado, bem como, seja declarada a nulidade da cobrança do seguro 

exigido no ato da celebração dos contratos, condenando o requerido à 

devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. 6. Ainda, requer 

seja descontado diretamente da sua conta corrente o montante de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como, continue a descontar 

da sua folha de pagamento, o valor de R$ 1.310,00 (um mil e trezentos e 

dez reais). 7. Em decisão proferida no id 1950095, foi deferida a tutela de 

urgência para o fim de determinar a limitação dos descontos referentes 

aos empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) sobre a 

remuneração líquida do autor. 8. Citada, a instituição financeira contestou 

os pedidos do autor (id 4158795), impugnando o pedido de assistência 

judiciária gratuita, e, no mérito, argumenta a legalidade da capitalização de 

juros e requer a improcedência do pedido revisional. 9. Intimado, o autor 

impugnou os termos da contestação, conforme id 4648442. 10. Os autos 

vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. 11. ALCEBIADES 

DA COSTA move a presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE 

DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos qualificados na inicial, conforme relatórios acima 

exposto. DA PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 12. 

Opõe-se o requerido contra o deferimento da assistência judiciária gratuita 

em favor do autor. 13. Pois bem. Vale ressaltar que, uma vez deferido o 

benefício da gratuidade de justiça, poderá a parte contrária impugnar 

mediante preliminar em sede de contestação, de acordo com novo código 
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processual, demonstrando que o beneficiário possui renda suficiente para 

o custeio da demanda. 14. No caso dos autos, o impugnante nada juntou 

de documentos ou provas que fossem contundentes e capazes de alterar 

o cenário inicialmente formado, no campo da gratuidade deferida. 15. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA RENDA OU SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 

IMPUGNADOS - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIRAM 

OS IMPUGNANTES - SENTENÇA REFORMADA. Para a impugnação à 

justiça gratuita a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda 

ou situação financeira do impugnado. A existência de bens móveis ou 

imóveis não obsta a concessão do favor legal. O acesso à assistência 

judiciária gratuita é garantia individual e fundamental do cidadão, previsto 

no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e na Lei nº 1.060/50 que em 

seus arts. 2º, § único e 4º, § 1º não estabelece a pobreza como condição 

para sua obtenção e sim a insuficiência de recursos. (Ap 33212/2009, 

DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2010, 

Publicado no DJE 17/06/2010) 16. Assim, considerando que o requerido 

não comprovou nos autos que o autor aufere renda suficiente para arcar 

com as custas e honorários advocatícios, deixo de acolher a preliminar 

arguida e mantenho a gratuidade da justiça ao autor, nos termos já 

deferidos. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 17. A lide em 

apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é 

hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, não 

havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental aportada é suficiente para o meu convencimento. DA 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 18. Nos termos da 

súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. 19. Assim aplicam-se ao caso concreto as 

regras consumeristas. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS 20. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado 

entre as partes, o autor, na qualidade de consumidor, tem o direito de 

revisar os seus termos que reputa ilegais ou abusivos. 21. Afinal, o 

contrato pactuado entre as partes é de adesão, pois já firmado em 

contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente 

estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve foi aceitar ou 

não as cláusulas previamente estabelecidas pelo requerido. A parte 

autora não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, 

cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente. 

22. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente 

aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. 

IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que 

estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a 

boa-fé. 23. Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato 

para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 24. Assim, diante da 

possibilidade jurídica da revisão dos contratos firmados entre as partes, 

passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram 

indicadas pelo autor. DA REVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS 25. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 26. A tese de 

limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 27. Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado. 28. No 

caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios, 

conforme taxa média de juros das operações de crédito com recursos 

livres – pessoas físicas – crédito pessoal não consignado vinculado à 

renegociação de dívidas, conforme tabela de id 1664982, trazendo como 

taxa média de mercado, pré-fixada, o equivalente a 55,96% ao ano de 

juros remuneratórios, no contrato firmado no dia 29/06/2016 e, o 

equivalente a 46,20% ao ano, no contrato firmado em 30/12/2015. 29. Pois 

bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil 

(www.bcb.gov.br), referente ao crédito pessoal não consignado 

(contrato firmado em 30/12/2015, id 1664982 - pág. 5/6), constatei que a 

taxa média de juros de mercado para pessoa física, na modalidade de 

crédito pessoal não-consignado, no caso dos autos, na data relativa ao 

contrato em exame foi de 4,84% a.m. e 76,22% a.a.. 30. Ademais, com 

relação ao contrato firmado em 29/06/2016, qual seja, BB Cre 

Parcelamento CH Espec (id 1664982 - pág. 4), na mesma modalidade de 

crédito pessoal não-consignado, constatei que a taxa média de juros de 

mercado para pessoa física, na data do contrato foi de 4,63% a.m. e 

72,10% a.a.. 31. Dessa forma, tem-se que, no caso dos autos, as taxas 

de juros pactuadas mostram-se abaixo da taxa média de mercado. 32. 

Logo, mantém-se a taxa de juros pactuada. DO SEGURO 33. Para o 

reconhecimento da prática de venda casada é necessário demonstrar que 

a contratação do empréstimo foi condicionada à do seguro, cabendo ao 

autor a produção dessa prova, o que de fato, não restou demonstrado 

nos autos. 34. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - 

SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS 

PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o reconhecimento da 

prática de venda casada é necessário estar efetivamente demonstrado 

que a contratação do empréstimo foi condicionada à do seguro 

prestamista, e cabe ao autor produzir essa prova (art. 373, I do CPC). 

Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser 

distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC). (Ap 

137351/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

15/12/2017)” “APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA 

CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - 

DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado 

negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a 

configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de 

não contratação do seguro. (Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)” 35. Por esta razão, mantenho a 

cobrança do seguro. DA LIMITAÇÃO 36. Analisando os autos, verifico que 

o autor contraiu com a requerida contrato de empréstimo consignado, bem 

como, empréstimos realizados diretamente em sua conta corrente, qual 

seja, crédito direto ao consumidor - CDC, conforme documentos juntados 

ao processo judicial eletrônico. 37. O Decreto Estadual n.º 3.008/2010, no 

seu artigo 9º, incisos I e II, estabelece o limite de 30% (trinta por cento) 

para descontos de empréstimos consignados, a saber: “Art. 9º As 

consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão 

ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os 

seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: (...) I - as 

realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a 

empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, 

pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio 

varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades 

administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta 

por cento); (...) II – as realizadas pelas entidades de classes de 

servidores e que digam respeito única e exclusivamente a mensalidades 

instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% (dez por 

cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior; (...) III – as 

realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão 

realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a 

margem consignável para cada entidade administradora de cartão de 

crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), 

concorrendo com o limite definido no inciso II; (negrito nosso)” 38. Ao 

observar as alegações e documentos trazidos pela parte autora, que não 

foram impugnados pelo requerido, verifica-se que sua renda líquida na 

época do ajuizamento da demanda era, na verdade, de R$ 11.722,87 

(onze mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), 

resultado da somatória dos rendimentos brutos como servidor público e 

como pensionista, menos os descontos legais (previdência, IRRF, 

sindicato e per capita patroc), de modo que, essa quantia será utilizada 

como parâmetro para fixação da margem consignável de 30% (trinta por 

cento). 39. Ademais, de acordo com os holerites acostados ao processo 

judicial eletrônico, percebe-se que os descontos do empréstimo 

consignado não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) previsto na 

legislação. 40. Por outro lado, no que toca a eventuais débitos 

descontados diretamente da conta corrente, eles não sofrem a limitação 

imposta no Decreto n.º 3.008/2010, haja vista que as suas disposições 

referem-se, tão-somente, à proteção e resguardo da margem consignável 

diretamente da folha de pagamento, a exemplo da tese já firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE 

MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. 
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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 

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. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)” 

41. No mesmo sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 

MARGEM SALARIAL CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - 

LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - EMPRÉSTIMOS EM 

CONTA-CORRENTE - INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora a legislação estadual admita descontos superiores 

a 30% em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem se firmado no 

sentido de não autorizar abatimentos acima desse limite, para, desse 

modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, tendo 

em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Contudo esse 

entendimento do STJ só engloba as deduções consignadas em folha de 

pagamento sob a forma de empréstimo ou cartão de crédito, e não as 

dívidas debitadas em conta-corrente e as descritas em faturas e/ou 

documentos de cobrança. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE 

NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA 

CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO 

SALÁRIO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO 

TJMT - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – 

VERBETE SUMULAR 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO - 1.Recurso de Apelação Cível interposto em face da 

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos 

formulados na inicial da Ação Revisional de Contrato por 

Superendividamento c/c Tutela Antecipada ou Específica de Urgência, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. 2. In casu, não se trata de empréstimo 

consignado ou qualquer outro tipo de contrato vinculado à folha de 

pagamento, em que há limitação de descontos no percentual de 30% 

sobre a renda mensal, na esteira do que dispõe o Decreto 6.386/2008, que 

regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/1990, e Decreto Estadual 1.306/2008. 

3.Assim, a extensão para o caso sub examine do limite de 30% aplicável 

aos débitos consignados em folha de pagamento não merece acolhida, 

uma vez que a limitação atinge somente o montante descontado direto do 

salário do servidor público. Precedentes do TJMT. 4.Contrato que originou 

a ação revisional não acompanhou a inicial, tampouco foi juntado 

posteriormente, impossibilitando ao julgador conhecer, de ofício, a alegada 

abusividade das cláusulas. Verbete Sumular 381 do STJ. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (TJMT - Ap 109538/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) (negrito nosso)” 42. Nesse 

passo, como já acenado, os descontos visualizados na conta corrente do 

autor não sofrem a limitação prevista na legislação de regência. 43. Sendo 

assim, uma vez que não fora ultrapassada a margem legal, não há que se 

falar em qualquer abusividade praticada pela instituição financeira 

requerida, de modo que, também não há qualquer limitação a ser realizada 

ou readequação das parcelas, devendo os pedidos da parte autora ser 

julgados improcedentes. DO DISPOSITIVO 44. Posto isso, e, por tudo mais 

que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual deferidas em seu favor, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC. 45. Por conseguinte, REVOGO a liminar concedida 

nos autos. 46. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença, o que 

deverá ser certificado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo. 47. P.I.C. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001275-22.2016.8.11.0002 AUTOR(A): ALCEBIADES DA COSTA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. ALCEBIADES DA COSTA move a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE DÉBITO E PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos qualificados na inicial. 2. Alega que é servidor público e ainda, 

recebe um benefício de pensão, que somados atingem uma renda líquida 

mensal de R$ 10.207,68 (dez mil, duzentos e sete reais e sessenta e oito 

centavos). 3. Aduz que firmou contratos de empréstimos com o requerido, 
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todavia, os valores das parcelas estão consumindo mais de 70% (setenta 

por cento) da sua renda líquida, além do que, as cláusulas dos contratos 

são abusivas, considerando que estão acima da taxa média do mercado. 

4. Ademais, para liberação dos valores dos empréstimos, fora exigido do 

autor o pagamento de um seguro em cada operação, no valor total de R$ 

19.992,30 (dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta 

centavos) caracterizando venda casada para o autor. 5. Assim, diante da 

alegada abusividade, perpetrou a presente ação para revisar os contratos 

firmados entre as partes, reduzindo as taxas de juros à média de 

mercado, bem como, seja declarada a nulidade da cobrança do seguro 

exigido no ato da celebração dos contratos, condenando o requerido à 

devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. 6. Ainda, requer 

seja descontado diretamente da sua conta corrente o montante de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como, continue a descontar 

da sua folha de pagamento, o valor de R$ 1.310,00 (um mil e trezentos e 

dez reais). 7. Em decisão proferida no id 1950095, foi deferida a tutela de 

urgência para o fim de determinar a limitação dos descontos referentes 

aos empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) sobre a 

remuneração líquida do autor. 8. Citada, a instituição financeira contestou 

os pedidos do autor (id 4158795), impugnando o pedido de assistência 

judiciária gratuita, e, no mérito, argumenta a legalidade da capitalização de 

juros e requer a improcedência do pedido revisional. 9. Intimado, o autor 

impugnou os termos da contestação, conforme id 4648442. 10. Os autos 

vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. 11. ALCEBIADES 

DA COSTA move a presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE 

DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos qualificados na inicial, conforme relatórios acima 

exposto. DA PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 12. 

Opõe-se o requerido contra o deferimento da assistência judiciária gratuita 

em favor do autor. 13. Pois bem. Vale ressaltar que, uma vez deferido o 

benefício da gratuidade de justiça, poderá a parte contrária impugnar 

mediante preliminar em sede de contestação, de acordo com novo código 

processual, demonstrando que o beneficiário possui renda suficiente para 

o custeio da demanda. 14. No caso dos autos, o impugnante nada juntou 

de documentos ou provas que fossem contundentes e capazes de alterar 

o cenário inicialmente formado, no campo da gratuidade deferida. 15. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA RENDA OU SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 

IMPUGNADOS - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIRAM 

OS IMPUGNANTES - SENTENÇA REFORMADA. Para a impugnação à 

justiça gratuita a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda 

ou situação financeira do impugnado. A existência de bens móveis ou 

imóveis não obsta a concessão do favor legal. O acesso à assistência 

judiciária gratuita é garantia individual e fundamental do cidadão, previsto 

no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e na Lei nº 1.060/50 que em 

seus arts. 2º, § único e 4º, § 1º não estabelece a pobreza como condição 

para sua obtenção e sim a insuficiência de recursos. (Ap 33212/2009, 

DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2010, 

Publicado no DJE 17/06/2010) 16. Assim, considerando que o requerido 

não comprovou nos autos que o autor aufere renda suficiente para arcar 

com as custas e honorários advocatícios, deixo de acolher a preliminar 

arguida e mantenho a gratuidade da justiça ao autor, nos termos já 

deferidos. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 17. A lide em 

apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é 

hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, não 

havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental aportada é suficiente para o meu convencimento. DA 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 18. Nos termos da 

súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. 19. Assim aplicam-se ao caso concreto as 

regras consumeristas. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS 20. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado 

entre as partes, o autor, na qualidade de consumidor, tem o direito de 

revisar os seus termos que reputa ilegais ou abusivos. 21. Afinal, o 

contrato pactuado entre as partes é de adesão, pois já firmado em 

contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente 

estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve foi aceitar ou 

não as cláusulas previamente estabelecidas pelo requerido. A parte 

autora não teve nenhuma participação na elaboração do contrato, 

cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas unilateralmente. 

22. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem incidência frente 

aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída pelo art. 51, inc. 

IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas contratuais que 

estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou incompatíveis com a 

boa-fé. 23. Prevalece atualmente o princípio da relatividade do contrato 

para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 24. Assim, diante da 

possibilidade jurídica da revisão dos contratos firmados entre as partes, 

passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que foram 

indicadas pelo autor. DA REVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS 25. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 26. A tese de 

limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 27. Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado. 28. No 

caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios, 

conforme taxa média de juros das operações de crédito com recursos 

livres – pessoas físicas – crédito pessoal não consignado vinculado à 

renegociação de dívidas, conforme tabela de id 1664982, trazendo como 

taxa média de mercado, pré-fixada, o equivalente a 55,96% ao ano de 

juros remuneratórios, no contrato firmado no dia 29/06/2016 e, o 

equivalente a 46,20% ao ano, no contrato firmado em 30/12/2015. 29. Pois 

bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil 

(www.bcb.gov.br), referente ao crédito pessoal não consignado 

(contrato firmado em 30/12/2015, id 1664982 - pág. 5/6), constatei que a 

taxa média de juros de mercado para pessoa física, na modalidade de 

crédito pessoal não-consignado, no caso dos autos, na data relativa ao 

contrato em exame foi de 4,84% a.m. e 76,22% a.a.. 30. Ademais, com 

relação ao contrato firmado em 29/06/2016, qual seja, BB Cre 

Parcelamento CH Espec (id 1664982 - pág. 4), na mesma modalidade de 

crédito pessoal não-consignado, constatei que a taxa média de juros de 

mercado para pessoa física, na data do contrato foi de 4,63% a.m. e 

72,10% a.a.. 31. Dessa forma, tem-se que, no caso dos autos, as taxas 

de juros pactuadas mostram-se abaixo da taxa média de mercado. 32. 

Logo, mantém-se a taxa de juros pactuada. DO SEGURO 33. Para o 

reconhecimento da prática de venda casada é necessário demonstrar que 

a contratação do empréstimo foi condicionada à do seguro, cabendo ao 

autor a produção dessa prova, o que de fato, não restou demonstrado 

nos autos. 34. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - 

SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS 

PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o reconhecimento da 

prática de venda casada é necessário estar efetivamente demonstrado 

que a contratação do empréstimo foi condicionada à do seguro 

prestamista, e cabe ao autor produzir essa prova (art. 373, I do CPC). 

Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser 

distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC). (Ap 

137351/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

15/12/2017)” “APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA 

CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - 

DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado 

negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a 

configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de 

não contratação do seguro. (Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)” 35. Por esta razão, mantenho a 

cobrança do seguro. DA LIMITAÇÃO 36. Analisando os autos, verifico que 

o autor contraiu com a requerida contrato de empréstimo consignado, bem 

como, empréstimos realizados diretamente em sua conta corrente, qual 

seja, crédito direto ao consumidor - CDC, conforme documentos juntados 

ao processo judicial eletrônico. 37. O Decreto Estadual n.º 3.008/2010, no 

seu artigo 9º, incisos I e II, estabelece o limite de 30% (trinta por cento) 

para descontos de empréstimos consignados, a saber: “Art. 9º As 

consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão 

ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os 

seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: (...) I - as 

realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a 
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empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, 

pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio 

varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades 

administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta 

por cento); (...) II – as realizadas pelas entidades de classes de 

servidores e que digam respeito única e exclusivamente a mensalidades 

instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% (dez por 

cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior; (...) III – as 

realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão 

realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a 

margem consignável para cada entidade administradora de cartão de 

crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), 

concorrendo com o limite definido no inciso II; (negrito nosso)” 38. Ao 

observar as alegações e documentos trazidos pela parte autora, que não 

foram impugnados pelo requerido, verifica-se que sua renda líquida na 

época do ajuizamento da demanda era, na verdade, de R$ 11.722,87 

(onze mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), 

resultado da somatória dos rendimentos brutos como servidor público e 

como pensionista, menos os descontos legais (previdência, IRRF, 

sindicato e per capita patroc), de modo que, essa quantia será utilizada 

como parâmetro para fixação da margem consignável de 30% (trinta por 

cento). 39. Ademais, de acordo com os holerites acostados ao processo 

judicial eletrônico, percebe-se que os descontos do empréstimo 

consignado não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) previsto na 

legislação. 40. Por outro lado, no que toca a eventuais débitos 

descontados diretamente da conta corrente, eles não sofrem a limitação 

imposta no Decreto n.º 3.008/2010, haja vista que as suas disposições 

referem-se, tão-somente, à proteção e resguardo da margem consignável 

diretamente da folha de pagamento, a exemplo da tese já firmada pelo 

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 

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. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)” 

41. No mesmo sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 

MARGEM SALARIAL CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - 

LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - EMPRÉSTIMOS EM 

CONTA-CORRENTE - INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora a legislação estadual admita descontos superiores 

a 30% em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem se firmado no 

sentido de não autorizar abatimentos acima desse limite, para, desse 

modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, tendo 

em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Contudo esse 

entendimento do STJ só engloba as deduções consignadas em folha de 

pagamento sob a forma de empréstimo ou cartão de crédito, e não as 

dívidas debitadas em conta-corrente e as descritas em faturas e/ou 

documentos de cobrança. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE 

NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA 

CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO 

SALÁRIO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO 

TJMT - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – 

VERBETE SUMULAR 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO - 1.Recurso de Apelação Cível interposto em face da 

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos 

formulados na inicial da Ação Revisional de Contrato por 

Superendividamento c/c Tutela Antecipada ou Específica de Urgência, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC. 2. In casu, não se trata de empréstimo 

consignado ou qualquer outro tipo de contrato vinculado à folha de 

pagamento, em que há limitação de descontos no percentual de 30% 

sobre a renda mensal, na esteira do que dispõe o Decreto 6.386/2008, que 

regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/1990, e Decreto Estadual 1.306/2008. 

3.Assim, a extensão para o caso sub examine do limite de 30% aplicável 

aos débitos consignados em folha de pagamento não merece acolhida, 

uma vez que a limitação atinge somente o montante descontado direto do 

salário do servidor público. Precedentes do TJMT. 4.Contrato que originou 

a ação revisional não acompanhou a inicial, tampouco foi juntado 

posteriormente, impossibilitando ao julgador conhecer, de ofício, a alegada 

abusividade das cláusulas. Verbete Sumular 381 do STJ. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (TJMT - Ap 109538/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) (negrito nosso)” 42. Nesse 

passo, como já acenado, os descontos visualizados na conta corrente do 

autor não sofrem a limitação prevista na legislação de regência. 43. Sendo 

assim, uma vez que não fora ultrapassada a margem legal, não há que se 

falar em qualquer abusividade praticada pela instituição financeira 

requerida, de modo que, também não há qualquer limitação a ser realizada 

ou readequação das parcelas, devendo os pedidos da parte autora ser 

julgados improcedentes. DO DISPOSITIVO 44. Posto isso, e, por tudo mais 
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que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual deferidas em seu favor, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC. 45. Por conseguinte, REVOGO a liminar concedida 

nos autos. 46. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença, o que 

deverá ser certificado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos, com as baixas de estilo. 47. P.I.C. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE SOUSA MOREIRA OAB - MT17667/O (ADVOGADO(A))

ADERLEI LAMEL OAB - MT20943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002337-29.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: MATEUS MAGALHAES, 

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

MATHEUS MAGALHÃES e LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHÃES, 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que não foram notificados 

acerca da inadimplência do devedor principal e que o exequente ora 

embargado não apresentou nenhuma proposta de acordo. 2. Recebidos 

os Embargos à Execução (ID. 14465402), o embargado apresentou 

impugnação (ID. 14738812), asseverando que caso os embargantes 

tivessem interesse em realização de acordo, que realizem contato com os 

procuradores do da instituição financeira. 3. Aportou em ID. 14956222, 

manifestação dos embargantes informando que aguardariam o contato da 

embargada para a resolução da lide. 4. Após, vieram-me conclusos. É o 

necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

5. Registro, inicialmente, 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 do mérito, não havendo, dessa forma, a 

necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é 

suficiente para o meu convencimento. DO MÉRITO 6. A questão é singela, 

pois o feito executivo tem por objeto Título Executivo Extrajudicial 

representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.424, aportado 

aos autos de Execução nº 1008996-88.2017.8.11.0002. 7. Com efeito, a 

execução ampara-se pelo Título Executivo no qual consta de forma certa e 

determinada, a importância, o modo e local de pagamento e a data. 8. 

Assim, vejo que o Título Executivo preenche todos os requisitos exigidos 

por lei, apresentando-se de forma autônoma, abstrata e independente do 

negócio que lhe originou, ganhando, portanto, contornos de título líquido, 

certo e exigível, nos moldes do art. 784, do Código de Processo Civil. 9. Se 

não bastasse, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito pleiteado pelo exequente é dos executados, ora 

embargantes, devendo utilizar-se, para desconstituir a eficácia do título, 

de todos os meios legais. 10. O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul já decidiu nesta linha de raciocínio, senão vejamos: 

“DUPLICATA - EMBARGOS DE DEVEDOR - ÔNUS DA PROVA - INCUMBE A 

CREDORA A PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO E A 

EMBARGANTE A PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO, A TEOR DO ART. 333 E INCISOS DO CPC - ASSIM, 

SE A EMBARGANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O ALEGADO 

AJUSTE PARA PARCELAMENTO DO CRÉDITO REPRESENTADO PELA 

CAMBIAL EXECUTADA, CABE A EXECUÇÃO PELA TOTALIDADE DO 

VALOR DA DUPLICATA, SENDO MISTER MANTER A SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DE APELAÇÃO 

IMPROVIDO". 11. Diante disso, verifico que os embargantes não 

produziram nenhuma prova que buscasse a desconstituição do título. De 

fato, os documentos que embasaram o processo executivo mantêm-se 

válidos e eficazes, ante a ausência de contraposição pelos embargantes 

daqueles fundamentos aventados pelo embargado. 12. Portanto, os 

embargantes deixaram de demonstrar qualquer mácula a ponto de 

desconstituir tal título, quando a eles incumbiam o ônus da prova, a teor do 

inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie. 13. 

Sobre a irresignação acerca da ausência de notificação sobre a 

inadimplência do devedor principal tenho que não merece prosperar, uma 

vez que é desnecessária a formalização de qualquer ato pelo credor 

nesse sentido, pois a mora deriva do próprio inadimplemento das 

prestações do contrato no qual figura a apelante como devedora solidária, 

na forma do artigo 397 do Código Civil. 14. Trago o recente julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DESCUMPRIMENTO PELO 

DEVEDOR PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA ANTE A DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. No caso concreto, em que o autor, por 

expressa disposição contratual, obrigou-se solidariamente com o 

contraente principal, será ele constituído em mora juntamente com este - 

isto é, em se tratando de obrigação a termo, a contar do vencimento -, 

sendo em absoluto dispensável qualquer tipo de notificação ou 

cientificação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, segundo o qual O 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor . Definido ser desnecessária a prévia 

notificação do devedor solidário para constituição em mora e havendo o 

inadimplemento do contrato por ele garantido, a inscrição de seu nome em 

cadastros de proteção ao crédito constitui-se, pois, em exercício regular 

de um direito por parte do credor, não havendo ato ilícito apto a ensejar a 

pretendida indenização pelos danos morais afirmados. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077498475, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do... RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de 

Moraes, Julgado em 24/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077498475 RS, Relator: 

Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 24/05/2018, 

Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/05/2018)”. 15. Desta feita, não tendo os embargantes comprovados 

quaisquer fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado 

pelo exequente a improcedência dos embargos à execução é a medida 

que se impõe. 16. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes nos Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos 

termos do art. 318 c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo 

Civil. 17. Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor da causa nos termos do 

artigo 98, § 2º, do Código de Processo Civil. 18. Transitado em julgado, 

translade-se cópia da presente sentença para a ação de execução de 

titulo extrajudicial nº 1008996-88.2017.8.11.0002. 19. Certificado o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 

20. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito
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LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

MATHEUS MAGALHÃES e LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHÃES, 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que não foram notificados 

acerca da inadimplência do devedor principal e que o exequente ora 

embargado não apresentou nenhuma proposta de acordo. 2. Recebidos 

os Embargos à Execução (ID. 14465402), o embargado apresentou 

impugnação (ID. 14738812), asseverando que caso os embargantes 

tivessem interesse em realização de acordo, que realizem contato com os 
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procuradores do da instituição financeira. 3. Aportou em ID. 14956222, 

manifestação dos embargantes informando que aguardariam o contato da 

embargada para a resolução da lide. 4. Após, vieram-me conclusos. É o 

necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

5. Registro, inicialmente, 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 do mérito, não havendo, dessa forma, a 

necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é 

suficiente para o meu convencimento. DO MÉRITO 6. A questão é singela, 

pois o feito executivo tem por objeto Título Executivo Extrajudicial 

representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.424, aportado 

aos autos de Execução nº 1008996-88.2017.8.11.0002. 7. Com efeito, a 

execução ampara-se pelo Título Executivo no qual consta de forma certa e 

determinada, a importância, o modo e local de pagamento e a data. 8. 

Assim, vejo que o Título Executivo preenche todos os requisitos exigidos 

por lei, apresentando-se de forma autônoma, abstrata e independente do 

negócio que lhe originou, ganhando, portanto, contornos de título líquido, 

certo e exigível, nos moldes do art. 784, do Código de Processo Civil. 9. Se 

não bastasse, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito pleiteado pelo exequente é dos executados, ora 

embargantes, devendo utilizar-se, para desconstituir a eficácia do título, 

de todos os meios legais. 10. O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul já decidiu nesta linha de raciocínio, senão vejamos: 

“DUPLICATA - EMBARGOS DE DEVEDOR - ÔNUS DA PROVA - INCUMBE A 

CREDORA A PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO E A 

EMBARGANTE A PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO, A TEOR DO ART. 333 E INCISOS DO CPC - ASSIM, 

SE A EMBARGANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O ALEGADO 

AJUSTE PARA PARCELAMENTO DO CRÉDITO REPRESENTADO PELA 

CAMBIAL EXECUTADA, CABE A EXECUÇÃO PELA TOTALIDADE DO 

VALOR DA DUPLICATA, SENDO MISTER MANTER A SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DE APELAÇÃO 

IMPROVIDO". 11. Diante disso, verifico que os embargantes não 

produziram nenhuma prova que buscasse a desconstituição do título. De 

fato, os documentos que embasaram o processo executivo mantêm-se 

válidos e eficazes, ante a ausência de contraposição pelos embargantes 

daqueles fundamentos aventados pelo embargado. 12. Portanto, os 

embargantes deixaram de demonstrar qualquer mácula a ponto de 

desconstituir tal título, quando a eles incumbiam o ônus da prova, a teor do 

inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie. 13. 

Sobre a irresignação acerca da ausência de notificação sobre a 

inadimplência do devedor principal tenho que não merece prosperar, uma 

vez que é desnecessária a formalização de qualquer ato pelo credor 

nesse sentido, pois a mora deriva do próprio inadimplemento das 

prestações do contrato no qual figura a apelante como devedora solidária, 

na forma do artigo 397 do Código Civil. 14. Trago o recente julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DESCUMPRIMENTO PELO 

DEVEDOR PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA ANTE A DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. No caso concreto, em que o autor, por 

expressa disposição contratual, obrigou-se solidariamente com o 

contraente principal, será ele constituído em mora juntamente com este - 

isto é, em se tratando de obrigação a termo, a contar do vencimento -, 

sendo em absoluto dispensável qualquer tipo de notificação ou 

cientificação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, segundo o qual O 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor . Definido ser desnecessária a prévia 

notificação do devedor solidário para constituição em mora e havendo o 

inadimplemento do contrato por ele garantido, a inscrição de seu nome em 

cadastros de proteção ao crédito constitui-se, pois, em exercício regular 

de um direito por parte do credor, não havendo ato ilícito apto a ensejar a 

pretendida indenização pelos danos morais afirmados. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077498475, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do... RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de 

Moraes, Julgado em 24/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077498475 RS, Relator: 

Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 24/05/2018, 

Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/05/2018)”. 15. Desta feita, não tendo os embargantes comprovados 

quaisquer fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado 

pelo exequente a improcedência dos embargos à execução é a medida 

que se impõe. 16. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes nos Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos 

termos do art. 318 c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo 

Civil. 17. Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor da causa nos termos do 

artigo 98, § 2º, do Código de Processo Civil. 18. Transitado em julgado, 

translade-se cópia da presente sentença para a ação de execução de 

titulo extrajudicial nº 1008996-88.2017.8.11.0002. 19. Certificado o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 

20. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito
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1002337-29.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: MATEUS MAGALHAES, 

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES EMBARGADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

MATHEUS MAGALHÃES e LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHÃES, 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que não foram notificados 

acerca da inadimplência do devedor principal e que o exequente ora 

embargado não apresentou nenhuma proposta de acordo. 2. Recebidos 

os Embargos à Execução (ID. 14465402), o embargado apresentou 

impugnação (ID. 14738812), asseverando que caso os embargantes 

tivessem interesse em realização de acordo, que realizem contato com os 

procuradores do da instituição financeira. 3. Aportou em ID. 14956222, 

manifestação dos embargantes informando que aguardariam o contato da 

embargada para a resolução da lide. 4. Após, vieram-me conclusos. É o 

necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

5. Registro, inicialmente, 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 do mérito, não havendo, dessa forma, a 

necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é 

suficiente para o meu convencimento. DO MÉRITO 6. A questão é singela, 

pois o feito executivo tem por objeto Título Executivo Extrajudicial 

representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 492.101.424, aportado 

aos autos de Execução nº 1008996-88.2017.8.11.0002. 7. Com efeito, a 

execução ampara-se pelo Título Executivo no qual consta de forma certa e 

determinada, a importância, o modo e local de pagamento e a data. 8. 

Assim, vejo que o Título Executivo preenche todos os requisitos exigidos 

por lei, apresentando-se de forma autônoma, abstrata e independente do 

negócio que lhe originou, ganhando, portanto, contornos de título líquido, 

certo e exigível, nos moldes do art. 784, do Código de Processo Civil. 9. Se 

não bastasse, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito pleiteado pelo exequente é dos executados, ora 

embargantes, devendo utilizar-se, para desconstituir a eficácia do título, 

de todos os meios legais. 10. O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul já decidiu nesta linha de raciocínio, senão vejamos: 

“DUPLICATA - EMBARGOS DE DEVEDOR - ÔNUS DA PROVA - INCUMBE A 

CREDORA A PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO E A 

EMBARGANTE A PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO, A TEOR DO ART. 333 E INCISOS DO CPC - ASSIM, 

SE A EMBARGANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR O ALEGADO 

AJUSTE PARA PARCELAMENTO DO CRÉDITO REPRESENTADO PELA 

CAMBIAL EXECUTADA, CABE A EXECUÇÃO PELA TOTALIDADE DO 

VALOR DA DUPLICATA, SENDO MISTER MANTER A SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DE APELAÇÃO 

IMPROVIDO". 11. Diante disso, verifico que os embargantes não 

produziram nenhuma prova que buscasse a desconstituição do título. De 

fato, os documentos que embasaram o processo executivo mantêm-se 
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válidos e eficazes, ante a ausência de contraposição pelos embargantes 

daqueles fundamentos aventados pelo embargado. 12. Portanto, os 

embargantes deixaram de demonstrar qualquer mácula a ponto de 

desconstituir tal título, quando a eles incumbiam o ônus da prova, a teor do 

inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie. 13. 

Sobre a irresignação acerca da ausência de notificação sobre a 

inadimplência do devedor principal tenho que não merece prosperar, uma 

vez que é desnecessária a formalização de qualquer ato pelo credor 

nesse sentido, pois a mora deriva do próprio inadimplemento das 

prestações do contrato no qual figura a apelante como devedora solidária, 

na forma do artigo 397 do Código Civil. 14. Trago o recente julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DESCUMPRIMENTO PELO 

DEVEDOR PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA ANTE A DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. No caso concreto, em que o autor, por 

expressa disposição contratual, obrigou-se solidariamente com o 

contraente principal, será ele constituído em mora juntamente com este - 

isto é, em se tratando de obrigação a termo, a contar do vencimento -, 

sendo em absoluto dispensável qualquer tipo de notificação ou 

cientificação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, segundo o qual O 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor . Definido ser desnecessária a prévia 

notificação do devedor solidário para constituição em mora e havendo o 

inadimplemento do contrato por ele garantido, a inscrição de seu nome em 

cadastros de proteção ao crédito constitui-se, pois, em exercício regular 

de um direito por parte do credor, não havendo ato ilícito apto a ensejar a 

pretendida indenização pelos danos morais afirmados. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077498475, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do... RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de 

Moraes, Julgado em 24/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077498475 RS, Relator: 

Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 24/05/2018, 

Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/05/2018)”. 15. Desta feita, não tendo os embargantes comprovados 

quaisquer fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado 

pelo exequente a improcedência dos embargos à execução é a medida 

que se impõe. 16. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes nos Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos 

termos do art. 318 c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo 

Civil. 17. Condeno os embargantes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor da causa nos termos do 

artigo 98, § 2º, do Código de Processo Civil. 18. Transitado em julgado, 

translade-se cópia da presente sentença para a ação de execução de 

titulo extrajudicial nº 1008996-88.2017.8.11.0002. 19. Certificado o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 

20. P.I.C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004439-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (RÉU)

ANDREIA BARATELA RODRIGUES (RÉU)

MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

DANILO BATISTA DA SILVA (RÉU)

LINCOLN ALVARES DA SILVA (RÉU)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (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) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006933-56.2018.8.11.0002

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:

ADRIANA DE SOUSA NINA (RÉU)

ADAGUIMAR MARIA DE SOUZA (RÉU)

CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

SEBASTIAO CAETANO DE SOUZA (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) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006699-74.2018.8.11.0002

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:

AMANOIR BRESOLIN FILHO (RÉU)

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES 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 

manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. (Assinado Digitalmente) Paulo Pedro Francisco 

dos Santos Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava Estagiária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262438 Nr: 1158-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM PEREIRA DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, para que, 

no prazo de 10(dez) dias, requerer o que entender de direito acerca do 

cálculo de fls. 214/216. Nada mais. Visto que a intimação da parte autora 

constou o nome do patrono antigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 8420-64.2007.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora conforme item III da decisão de fls 

172. 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.: 280896 Nr: 24825-39.2011.811.0002

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LOBO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

que em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas de 

desarquivamento, sob pena dos autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440451 Nr: 6994-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS- 

7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

que em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas de 

desarquivamento, sob pena dos autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270052 Nr: 11945-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANITA CASTRO PORTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:, 

WILLIAN YAMAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora conforme item 05 da decisão de fls 

134.5. 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.: 433252 Nr: 2965-06.2016.811.0002

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISOLETE DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:OAB/MT 18960, THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:17.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

que em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas de 

desarquivamento, sob pena dos autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 495181 Nr: 11147-44.2017.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA MAIRA RODRIGUES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora, conforme item 7. da decisao de fls 

128. 7. Assim, corrijo de ofício o valor da ação para R$ 138.315,24 (cento 

e trinta e oito mil, trezentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) 

devendo o embargante recolher as custas processuais em 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 

290 c/c art. 485, inciso III, ambos do CPC).

Sendo que na publicação anterior não constou o nome do novo patrono da 

parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294192 Nr: 14290-17.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KERCIA DAYDIANE PEDROSO RENNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

MILTON MARTINS MELO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

que em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas de 

desarquivamento, sob pena dos autos retornarem ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 55433 Nr: 1560-86.2003.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER DE CERQUEIRA SOARES

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

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

ALMEIDA - OAB:7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

que em 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas de 

desarquivamento, sob pena dos autos retornarem ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002999-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1037612/11/2018 Página 448 de 451



Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002999-27.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

ALTAMIR DA SILVA Vistos. 1. Tendo em vista que o autor informou o 

endereço atualizado do requerido, conforme indicado no id 14535507, 

determino a expedição de mandado de citação, conforme requerido. 2. 

Ademais, redesigno a Audiência de Conciliação para o dia 21/02/2019, 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). 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003735-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003735-45.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TATIANE VARGAS Vistos. . 1. Considerando que o autor 

informou o novo endereço dos requeridos (ID. 14352118), com fulcro no 

artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no 

dia 21/02/2019às 14h:40min, consigne 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). 2. 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). 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000361-84.2018.8.11.0002

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:

SUPERMERCADO MODELO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000361-84.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: SUPERMERCADO MODELO LTDA Vistos. . 1. Recebo a inicial 

posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 2. 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). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 26/02/2019, 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). 5. 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). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000747-17.2018.8.11.0002

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:

MARCELL TONDIN - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000747-17.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: MARCELL TONDIN - EPP Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Cobrança interposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em desfavor 

de MARCELL TONDIN EPP, ambos qualificados os autos. 2. Recebo a inicial 

posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 3. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação, 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 26/02/2019, 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 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). 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. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001760-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENI EGLESIANI DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 

1001760-51.2018.8.11.0002; AUTOR(A): GENI EGLESIANI DA SILVA RÉU: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Produção 

Antecipada de Provas em que a parte autora postula pela exibição do 

extrato da conta bancária indicada na inicial. 2. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 3. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação ou 

apresentar o documento informado na inicial, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 4. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 5. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 26/02/2019 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). 6. 

Consigne, também, 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). 7. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 8. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

9. Defiro a gratuidade processual em favor da autora, nos termos do art. 

98 do CPC. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM GERAL DOS JURADOS CONVOCADOS 

PARA O ANO DE 2019 

 

A Doutora Mônica Catarina Perri Siqueira - Juíza de Direito e Presidente do Tribunal do Júri da 

Comarca de Cuiabá - MT, na forma da lei etc... 

 

FAZ  SABER, a todos que tomarem ou tiverem conhecimento do presente edital, que, neste Juízo da 

Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, foram alistados para compor o Corpo de 

Jurados do ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE - 2019, ( nos termos do artigo 425 do Código de 

Processo Penal), os cidadãos abaixo relacionados, que deverão ser sorteados, para reuniões 

periódicas do Tribunal do Júri: 

 

1. ABADIO JOSE DA CUNHA JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

2. ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

3. ABENAIR DE ARRUDA COSTA GORGONHA – SERVIDOR PÚBLICO 

4. ACURCIO DE CERQUEIRA CALDAS – SERVIDOR PÚBICO 

5. ACYR SANTANA DE OLANDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

6. ADAIR BAVARESCO - SERVIDOR PÚBLICO 

7. ADALTON VIEIRA DE MELO - SERVIDOR PÚBLICO 

8. ADAO ALVES SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

9. ADAO BATISTA DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

10. ADÃO DE JESUS - SERVIDOR PÚBLICO 

11. ADAUSON JOSÉ DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

12. ADAUTO RODRIGUES DE BARROS - SERVIDOR PÚBLICO  

13. ADELIA ALVES DE ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 

14. ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - SERVIDORA PÍBLICA 

15. ADELMO DANIEL DE BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

16. ADELMO DANIEL DE BARROS - SERVIDOR PÚBLICO   

17. ADEMIR BARROS DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

18. ADEMIR CASSIMIRO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

19. ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

20. ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

21. ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

22. ADEMIR SOUZA DE CARVALHO JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

23. ADENAIR DE LOURDES ALAVES DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

24. ADILSON CRISTOVAO DE PAULA PADILHA - SERVIDOR PÚBLICO  

25. ADILSON DOS REIS E SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

26. ADILSON JOSE DA SILVA CAMPOS – SERVIDOR PÚBLICO 

27. ADILSON XAVIER DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

28. ADMAR ARTIAGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

29. ADMIL SILVA DE MORAES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

30. ADMILSON BATISTA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

31. ADNA ANTONIA DE SANANA - SERVIDORA PÚBLICA 

32. ADNA NANDELLE SILVA NAZARETH MARQUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

33. ADONIAS BATISTA DA SILVA- SERVIDOR PÚBLICO 

34. ADRIALDO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

35. ADRIANA CESAR MACIEL MENESELO – SERVIDORA PÚBLICA 

36. ADRIANA RAMOS FERNANDES INFANTINO – SERVIDORA PÚBLICA 

37. ADRIANA SANTARÉM SANTA ROSA – SERVIDORA PÚBLICA 
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38. ADRIANA VIEIRA DE ANDRADE PEDERIVA - SERVIDOR PÚBLICO 

39. ADRIANE BENEDITO DE LAMONICA – SERVIDORA PÚBLICA 

40. ADRIANNE MARIA AMARAL CUIABANO – SERVIDORA PÚBLICA 

41. ADRIANO CESAR PASSARELI - SERVIDOR PÚBLICO 

42. ADRIANO DE JESUS RODRIGUES – SERVIDOR PÚBLICO 

43. ADRIANO GARCIA ARAUJO – SERVIDOR PÚBLICO 

44. ADRIANO PAULI - SERVIDOR PÚBLICO 

45. AGUINALDO SANTOS DA GAMA - SERVIDOR PÚBLICO 

46. AILON VANDERLEY FRAGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

47. AILTON DA SILVA DOURADOS  - SERVIDOR PÚBLICO 

48. AIRTON GONÇALVES DE QUEIROZ – SERVIDOR PÚBLICO 

49. ALAIRCE PEREIRA DE MAGALHÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

50. ALAIRCE PEREIRA MAGALHÃES - SERVIDORA PÚBLICA 

51. ALCIANA ALVES FREITAS MOKFA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

52. ALCINDO FERNANDES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

53. ALCIONE BARBOSA DA CRUZ - SERVIDORA PÚBLICA 

54. ALCIONE MARIA DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

55. ALDA SOUZA LELIS COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

56. ALDAIR DE OLIVEIRA PINTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

57. ALDEIR FERREIRA DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

58. ALDO ANUNCIAÇÃO CARVALHO – SERVIDOR PÚBLICO 

59. ALDO DO PRADO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

60. ALESSANDRA DA GUIA ALCANTARA ORTEGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

61. ALESSANDRA MORIAS DE FRANCA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

62. ALESSANDRA NONATO LUCENA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

63. ALESSANDRO ALENCAR DE ANDRADE - SERVIDOR PÚBLICO 

64. ALESSANDRO PONTES GOMES - SERVIDOR PÚBLICO  

65. ALESSANDRO RODRIGUES VIANA - SERVIDOR PÚBLICO  

66. ALESSON MACHADO – SERVIDOR PÚBLICO 

67. ALEX CAMPOS DE MATOS  

68. ALEX DE LIMA NUNES - SERVIDOR PÚBLICO  

69. ALEX LAURO BUENO GOMES - SERVIDOR PÚBLICO 

70. ALEX LUCHESI NEVES RAMOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

71. ALEX SANDRO GOMES - SERVIDOR PÚBLICO 

72. ALEXANDRA NATALINA DE OLIVEIRA SILVINO - SERVIDORA PÚBLICA 

73. ALEXANDRE DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

74. ALEXANDRE GOMES MARTINS – SERVIDOR PÚBLICO 

75. ALEXANDRE SOLEDADE DE PAIVA RAMOS - SERVIDOR PÚBLICO  

76. ALEXSSANDRO SOARES GONÇALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

77. ALICE DE SOUSA SANTOS - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

78. ALINE RABAIOLLI LANDINI – SERVIDORA PÚBLICA 

79. ALINE SOUZA RIOS - SERVIDORA PÚBLICA 

80. ALINOR RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

81. ALIPIO LUIZ DE SOUZA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

82. ALISSON LACERDA BENITES RODRIGUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

83. ALISSON SILVÉRIO – SERVIDOR PÚBLICO 

84. ALONSO BARBOSA CORREA - SERVIDOR PÚBLICO 

85. ALTINO CARMELITO DUQUE – SERVIDOR PÚBLICO 

86. ALTINO PINTO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

87. ALVARO LUIS GONÇALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

88. ALZINO BERNARDES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

89. ALZINO BERNARDES DA SILVA – SERVIDORA PUBLICA 

90. AMANDA LAURA METELLO DE FREITAS – ESTUDANTE  
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91. AMARO PEDRO DE MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO 

92. AMAURI QUIRINO DAS NEVES - SERVIDOR PÚBLICO 

93. AMILCO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

94. ANA ALENIR ALVES SANTANA - SERVIDORA PÚBLICA 

95. ANA CAROLINE HORTIS DO NASCIMENTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

96. ANA CATARINA DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

97. ANA CIRLENE FERREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

98. ANA CLAUADIA SANTOS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

99. ANA CLAUDIA APARACIDA LISBOA  

100. ANA CLAUDIA DE ABREU CARVALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

101. ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ARRUDA – SERVIDORA PÚBLICA 

102. ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

103. ANA DA SILVA GONÇALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

104. ANA KELCIA FIGUEIREDO DE FREITAS – SERVIDORA PÚBLICA 

105. ANA LUCIA ESTRELA - SERVIDORA PÚBLICA 

106. ANA PAULA GONÇALVES DE SIQUEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

107. ANA PAULA MARTINS PORTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

108. ANA PAULA PONCINELLI GARCIA RODRIGUES  

109. ANA PAULA SANTANA DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

110. ANDERSON CARLOS PEREIRA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

111. ANDERSON FREITAS DE MAGALHÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

112. ANDERSON MOREIRA SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

113. ANDRÉ LUIS CORREIA GOMES DE BENTO - SERVIDOR PÚBLICO 

114. ANDRE LUIS DE AMORIM PRATA - SERVIDOR PÚBLICO 

115. ANDRÉ LUIS RUFINO - SERVIDOR PÚBLICO 

116. ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

117. ANDRÉ LUIZ FALQUETTI SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

118. ANDRÉ VALENTE DO COUTO - SERVIDOR PÚBLICO 

119. ANDREA MARTINS MONTEIRO DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

120. ANDREI LEONARDO SILVA ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

121. ANDREIA CARVALHO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

122. ANDREIA DA COSTA NOBRE – ENGENHEIRA 

123. ANDREIA FRANCO MARQUES FERNANDES – SERVIDORA PÚBLICA 

124. ANDRESSA MOREIRA DE ALMEIDA – BANCÁRIA 

125. ANGELA GABRIELA CORREA PEREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

126. ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUBA – SERVIDORA PÚBLICA 

127. ANGELICA SARAGIOTTO - SERVIDORA PÚBLICA 

128. ANGELICA VILALVA GUIMARÃES – ADVOGADA  

129. ANITA TAUBE  

130. ANIZIO DA SILVA CAMPOS FILHO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

131. ANSELMO GONCALVES CARDOSO  

132. ANTONIA APARECIDA DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

133. ANTONIA FERREIRA MARTINS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

134. ANTONIA REJANE TEIXEIRA DE CARVALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

135. ANTONIA RIBEIRO DE MORAES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

136. ANTONIBER DA SILVA ASSUNÇÃO - SERVIDOR PÍBLICO 

137. ANTONIO AFONSO XAVIER DE SERPA - SERVIDOR PÚBLICO 

138. ANTONIO AUGUSTO MINIKOSKI CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

139. ANTONIO BODNAR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

140. ANTONIO BOROVIEC - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

141. ANTONIO CARLOS CARVALHO REINERS – SERVIDOR PÚBLICO 

142. ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEIREDO - SERVIDOR PÚBLICO 

143. ANTONIO ETERIO DE ASSUNÇÃO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 
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144. ANTONIO FURTADO GOMES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

145. ANTONIO HELIO CAPISTRANO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

146. ANTONIO JOELCIO FERNANDES BARBOSA - SERVIDOR PÚBLICO 

147. ANTONIO LUCAS DE MORAES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

148. ANTONIO MARQUES DE ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

149. ANTONIO MENDES PEDROZO - SERVIDOR PÚBLICO 

150. ANTONIO PINTO SOBRINHO - SERVIDOR PÚBLICO 

151. ANTONIO RODRIGUES FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

152. ANTONIO SERGIO DE MORAIS  

153. ANTONIO SERGIO TENUTA - SERVIDOR PÚBLICO 

154. APARECIDO VALDIR DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

155. ARCLEIDY DIAS PEREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

156. ARENICE RIBEIRO LOPES  

157. ARENICE RIBEIRO LOPES  

158. ARIADINE ELIS DE ARRUDA BORDALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

159. ARNALDO BARRETO FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

160. ARNALDO DA GUIA TAQUES - SERVIDOR PÚBLICO 

161. ARNALDO DA GUIA TAQUES - SERVIDOR PÚBLICO 

162. ARNILDO LOPES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

163. AROLDO FANAIA TEIXEIRA FILHO  

164. AROLDO VANDER TEIXEIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

165. ARTENIO A POMPEO DE CAMPOS – PROFESSOR 

166. ARTHUR FERREIRA DA CUNHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

167. ARY MARTINS - SERVIDOR PÚBLICO 

168. ATAIDE DIAS DE MOURA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

169. ATAIDE LUIZ GOMES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

170. AUGUSTO AMARO ASSUMPÇÃO SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

171. AUGUSTO CESAR GONÇALVES NEVES - SERVIDOR PÚBLICO 

172. AUGUSTO CESAR LIRA DE AMORIM - SERVIDOR PÚBLICO 

173. AUREA SOARES LEITE DE FARIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

174. AURELIO PESSOA DE CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

175. AUTAIR FERREIRA ZEFERINI - SERVIDOR PÚBLICO 

176. AVELINO CAETANO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

177. BEATRIZ MARIA DA ROSA - SERVIDORA PÚBLICA 

178. BENEDITA HELENA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

179. BENEDITA LUCIA DO ESPIRITO SANTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

180. BENEDITA SAMIRA DUQUE – SERVIDORA PÚBLICA 

181. BENEDITO AMERICO DA SILVA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO  

182. BENEDITO AUGUSTO DALTRO DE CARVALHO – SERVIDOR PÚBLICO 

183. BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

184. BENEDITO JOAQUIM MORAES ALVARES – SERVIDOR PÚBLICO 

185. BENEDITO SATURNINO DA SILVA  

186. BENEDITO SATURNINO DA SILVA NETO  

187. BENEDITO VICENTE DE ARRUDA MARTINS – SERVIDOR PÚBLICO 

188. BENEDITO VICENTE DO NASCIMENTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

189. BENEDITO XAVIER DA MATA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

190. BENILDA JOSEFA MATTAVELLI MOREIRA DE SOUZA - SERVIDOR(A) 

PÍBLICO (A) 

191. BERENICE LUIZA ASSIS SANTIAGO – SERVIDORA PÚBLICA 

192. BERENICE MARTINS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

193. BIANA HARDMAN ALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

194. BIANCA LAISE DE PAULA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

195. BRUNA FABRICIA DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 
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196. BRUNA LUISE DA SILVA SANTANA - SERVIDORA PÚBLICA 

197. BRUNO CORDEIRO RABELO - SERVIDOR PÚBLICO 

198. BRUNO FERNANDES RANIERI MOREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

199. BRUNO LACERDA ROCHA – BANCÁRIO 

200. BRUNO PEREIRA DE MELO - SERVIDOR PÚBLICO 

201. BRUNO ROBERTO PEREIRA DE BRITO LUZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

202. CAIO MARCOS DE OLIVEIRA LEAL - SERVIDOR PÚBLICO 

203. CAMILA DA COSTA MIZAEL DE PAULA - SERVIDORA PÚBLICA 

204. CAMILE DE ARAUJO AGUIAR - SERVIDORA PÚBLICA 

205. CARBIA BENEDITA BRANDAO – SERVIDORA PÚBLICA 

206. CARLA JANAINE PAULY - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

207. CARLA ROSANA DA SILVA RODRIGUES  

208. CARLOS ALBERTO LOPES - SERVIDOR PÚBLICO  

209. CARLOS ALBERTO SOUZA MIRANDA – SERVIDOR PÚBLICO 

210. CARLOS ANTONIO NAZARIO - SERVIDOR PÍBLICO 

211. CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA AMORIM - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

212. CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ - SERVIDOR PÚBLICO  

213. CARLOS CORREA RIBEIRO NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

214. CARLOS DE ALMEIDA COUTO NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

215. CARLOS REINKE - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

216. CARLOS ROBERTO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO  

217. CARLOS ROBERTO LEON LEITE - SERVIDOR PÚBLICOCELIA  

218. CARMEM CRISTINA FUCHS  

219. CARMEM DE MELLO – SERVIDORA PÚBLICA 

220. CARMEN TEREZA COSTA CARVALHO – SERVIDORA PÚBLICA 

221. CARMITA FERREIRA MARTINS COUTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

222. CAROLINA LIMA AGUIAR  

223. CAROLINA MELLO HORVATICH 

224. CAROLINA TOLEDO GRZYBOWSKI TONUCCI – SERVIDORA PÚBLICA 

225. CAROLINE FERREIRA DE DEUS ROSA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

226. CASSIA REGINA PEREIRA GUIMARÃES - SERVIDORA PÚBLICA 

227. CASSIA SANTI GOMES DEZAN - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

228. CASSIO AUGUSTO DE MELLO - SERVIDOR PÚBLICO 

229. CELIA GARCIA BARBOSA - SERVIDORA PÚBLICA 

230. CELIA MARIA PEREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

231. CELIA MIURA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

232. CELIA REGINA CAMPOS DE CARVALHO – SERVIDORA PÚBLICA 

233. CELIO JOSE DE OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

234. CELIO ROBERTO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

235. CELIO RODRIGUES TEIXEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

236. CELMA MARIA DE OLIVEIRA MORAES – BANCÁRIA 

237. CELSO BENEDITO BATISTA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

238. CELSO FERREIRA MACEDO- SERVIDOR PÚBLICO  

239. CELSO LUIS MAGALHAES SERRA – SERVIDOR PÚBLICO 

240. CELSO LUIZ RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

241. CELSO UBIRAJARA DE ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

242. CENIRA MARIA VENTURA DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

243. CESAR DUARTE CORDEIRO – SERVIDOR PÚBLICO 

244. CESAR FONTES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

245. CESAR PAULO LIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

246. CESAR SERGIO DE BARROS ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

247. CEZENIO DA SILVA BOTELHO - SERVIDOR PÚBLICO 

248. CHARLES ARBO SPINELLI - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 
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249. CHRSTIANNY CARVALHO LEITE – ADMINISTRADORA  

250. CIBELE DIAS CORDEIRO – ESTUDANTE  

251. CICERA MAGNA VIERA MORAIS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

252. CICERO AUGUSTO PEREIRA AYRES – SERVIDOR PÚBLICO 

253. CIDNEI FERREIRA ARAUJO – SERVIDOR PÚBLICO 

254. CLARICE ALVES RODRIGUES SALES - SERVIDORA PÚBLICA 

255. CLAUDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

256. CLAUDEMIR TADEU DE LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

257. CLAUDIA ALESSANDRA XAVIER RIBEIRO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

258. CLAUDIA AVELINO NOVAES – SERVIDORA PÚBLICA 

259. CLAUDIA MONICA CAVEQUIA E OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

260. CLAUDIO BEZERRA BOHRER - SERVIDOR PÚBLICO 

261. CLAUDIO JOSE DE FIGUEIREDO BARRETO - SERVIDOR PÚBLICO 

262. CLAUDIO LEAL DA SILVA – BANCÁRIO 

263. CLAUDIO MARCIO BORGES DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

264. CLAUDIO VITTORAZI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

265. CLAUDIONOR DE ASSIS SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

266. CLAUZITA MIRANDA – SERVIDORA PÚBLICA 

267. CLEBER MADRUGA DE LUCENA – SERVIDOR PÚBLICO 

268. CLEBER OURIVES DE FIGUEIREDO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

269. CLEDSON GONZAGA DE FREITAS - SERVIDOR PÚBLICO 

270. CLEIA PEREIRA DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

271. CLEITON ROSA DA SILVA FERREIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

272. CLEMENTE FERREIRA DA COSTA JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

273. CLEO RENATO SANTOS DE CAMPOS – SERVIDOR PÚBLICO 

274. CLEONICIA CRUZ NUNCES DE FARIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

275. CLEUNICE KEMP RITTER - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

276. CLEUNICE PEREIRA BARROS GOMES – SERVIDORA PÚBLICA 

277. CLEUSIMERI LEMOS DE MATTOS  - SERVIDOR PUBLICO 

278. CLEUZA RODRIGUES DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

279. CLONILSE IZABEL BONATTO – ESTUDANTE  

280. CLOTILDE MARINA DO AMARAL SILVA – BANCÁRIA 

281. CONCEIÇÃO COSTA MARQUES - SERVIDOR PÚBLICO 

282. CORACY ALICE FERNANDES MENDONÇA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

283. CRISTIAN COELHO CANO - SERVIDOR PÚBLICO 

284. CRISTIANE OLDONI DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

285. CRISTIANE PAULA CARLOTTO - SERVIDORA PÚBLICA 

286. CRISTIANE SLUSARSKI DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

287. CRISTIANE SOUZA DA SILVA SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

288. CRISTIANO DIAS DE MOURA NOVAIS - SERVIDOR PÚBLICO 

289. CRISTIANO FLAK - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

290. CRISTIANO ZANDONA – SERVIDOR PÚBLICO 

291. CRISTIANY MARIA COSTA E SILVA  

292. CRISTINA MIDORI MORI - SERVIDORA PÚBLICA 

293. CRISTINA RUBERTI JACOMINI - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

294. CRISTINE DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

295. CRISTYANE BAENA TEIXEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

296. DAGUIMAR LUCIANI COSTAMANHO - SERVIDORA PÚBLICA 

297. DANIEL DE ANDRADE CASTANHO - SERVIDOR PÚBLICO 

298. DANIEL DE BRITO - SERVIDOR PÚBLICO  

299. DANIEL DINO DE SOUZA CARDOSO  

300. DANIEL PEREIRA CORREA – BANCÁRIA  

301. DANIEL VITORINO DA CRUZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 
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302. DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

303. DANIELA BARBOSA DE OLIVEIRA  

304. DANIELA CRISTINA DE MATTOS SILVESTRE - SERVIDORA PÚBLICA 

305. DANIELE TINOCO DE ANUNCIAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA 

306. DANIELLE ANTUNES BARRETO FIGUEIREDO - SERVIDORA PÚBLICA 

307. DANILO ALVES DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

308. DANILO PIRES MONTEIRO  

309. DANNIELLE ALMEIDA DOS SANTOS – SERVIDORA PÚBLICA 

310. DARC APRECIDA LEITE LEONEL - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

311. DARCY LOURENÇO DA SILVA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

312. DARIO GUTEMBERG CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

313. DAURA LIDIA SILVA DE SOUZA ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

314. DAVID LUAN OLIVEIRA DE SIQUEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

315. DAVISON SILVA GADELHA FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

316. DAYANNE SANTANA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

317. DAYLTON BRANDAO JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

318. DEBORA CRISTINA SILVA LEMOS DE GODOY - SERVIDORA PÚBLICA 

319. DEBORA DA ROCHA ZANINI - SERVIDORA PÚBLICA 

320. DEBORA LOPES GAGINI -  SERVIDORA PUBLICA 

321. DEBORAH DE CARVALHO CARIOCA - SERVIDORA PÚBLICA 

322. DEBORAH GOMES EMERICK - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

323. DECIO COUTINHO – SERVIDOR PÚBLICO 

324. DEIVID DOS SANTOS TABORGA – SERVIDOR PÚBLICO 

325. DEJALMA DIAS DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

326. DEJANE ARRUDA DE CARLI ZAMBRIM  

327. DELAMARA DE ALBUQUERQUE FELICIO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

328. DELCIENE MASSON DE MELLO  

329. DELTANIA DE MOURA – SERVIDORA PÚBLICA 

330. DELVI DA CRUZ BANDEIRA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

331. DEMARIA MOREIRA CALACA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

332. DENISE APARECIDA MOIMAZ FERRAZ – SERVIDORA PÚBLICA 

333. DENISE AUXILIADORA FATIMA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

334. DENISE PONTES DUARTE - SERVIDORA PÚBLICA 

335. DENIZE APARECIDA GRAFFITTI - SERVIDORA PÚBLICA 

336. DENIZE SONIA BRANDAO CAMPOS - SERVIDORA PÚBLICA 

337. DERZA DE LIMA SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

338. DEUSANGELA MARCIANO RIBEIRO - SERVIDORA PÚBLICA 

339. DEVANIA ARRUDA DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

340. DIANA ANGELICA RIBEIRO ZANARDI - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

341. DIANA SILVA MAGALHÃES – SERVIDORA PÚBLICA 

342. DIANCARLA SOUZA PINHO - SERVIDORA PÚBLICA 

343. DIEGO APARECIDO MENDES MIRANDA- SERVIDOR PÚBLICO 

344. DIEGO AUGUSTO ORSINI BESERRA – SERVIDOR PÚBLICO 

345. DIEGO DUARTE VARGAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

346. DIEGO LEMOS DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

347. DIEGO MOURA CABRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

348. DIEGO RONDON GRACIOSO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

349. DIEGO ROSSATO CORREA PEREIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

350. DIEGO SILVA MARTINS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

351. DIJALMA RIBEIRO BORGES DOS SANTOS – BANCÁRIO 

352. DILMAIR MILHOMEM DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

353. DILSON BENEDITO ALVES DA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

354. DINALVA SANTOS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 
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355. DIOGO DIOGENES VIEIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

356. DIOGO GALDINO DE CAMPOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

357. DIONE ROSSI LORO- SERVIDORA PÚBLICA 

358. DIONIZIO ALVES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

359. DIRCE INÊS DE CAMPOS MESQUITA - SERVIDORA PÚBLICA 

360. DIRCE MARIA DOS ANJOS – SERVIDORA PÚBLICA 

361. DIRLAINE DE PINHO PEDRO SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

362. DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO – ADVOGADA  

363. DJALMA SOUZA SOARES - SERVIDOR PÚBLICO 

364. DOMINGOS CALIL ZARUR NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

365. DOMINGOS IGLESIAS FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

366. DOMINGOS REIS DA FRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

367. DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

368. DONIZETE SENA RODRIGUES – SERVIDOR PÚBLICO 

369. DONIZETE TAVARES DE JESUS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

370. DOUGLAS ALCANTARA GONZAGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

371. DOUGLAS BATISTA DE MORAES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

372. DOUGLAS DE CAMPOS BRUNO MOURA - SERVIDOR PÚBLICO  

373. DOUGLAS MORAES LEMOS DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

374. DUALCY GOMES SANTANA JUNYOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

375. DULCE SOARES DA SILVA – SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

376. ECREICE DA SILVA SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

377. EDEGAL JESUS DO CARMO - SERVIDOR PÚBLICO 

378. EDERSON APARECIDO AIRES CARLINI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

379. EDEVALDO DE OLEGARIO - SERVIDOR PÚBLICO 

380. EDEVALDO ROSA DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

381. EDEZIO DA SILVA BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

382. EDIBERTO MARQUES LEMES PINTO – SERVIDOR PÚBLICO 

383. EDICELIO RODRIGUES DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

384. EDIL ALVES PEDROSO DA CUNHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

385. EDILBERTO ANGELO MAGALHAES – SERVIDOR PÚBLICO 

386. EDILBERTO MOREIRA SANTANA - SERVIDOR PÚBLICO 

387. EDILSON JOSÉ MARQUES DE MORAES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

388. EDILSON MARQUES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO  

389. EDIMAR FELICIO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

390. EDINILSON DE SOUZA MATOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

391. EDINILZA DE OLIVEIRA TOLEDO - SERVIDORA PÚBLICA 

392. EDIVALDO NEVES NOVAIS – SERVIDOR PÚBLICO 

393. EDJANDER AVILA DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

394. EDNA ALVES BORGES FARIA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

395. EDNA MARIA DE JESUS COSTA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

396. EDNO MARTIMIANO DE CARVALHO – SERVIDOR PÚBLICO 

397. EDUARDO FERREIRA DORTA – SERVIDOR PÚBLICO 

398. EDSON NERES SANTANA - SERVIDOR PÚBLICO 

399. EDSON BENEDITO DO AMARAL - SERVIDOR PUBLICO 

400. EDSON BOTELHO DO PRADO - SERVIDOR PÚBLICO 

401. EDSON CAPISTRANO DE ALENCAR - SERVIDOR PÚBLICO 

402. EDSON CARLOS MARQUES DE ARRUDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

403. EDSON FONTANA DE OLIVERIA - SERVIDOR PÚBLICO 

404. EDSON FRANCISCO DA CUNHA RAMOS – SERVIDOR PÚBLICO 

405. EDSON GARCIA DE SIQUEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

406. EDSON JOSÉ OLIVEIRA DAS NEVES - SERVIDOR PÚBLICO 

407. EDSON NIVALDO BRASIL DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 
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408. EDSON NUNES - SERVIDOR PÚBLICO  

409. EDSON OLIVEIRA DE CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

410. EDUARDO AMARAL DE SÁ - SERVIDOR PÚBLICO 

411. EDUARDO AUGUSTO SOUZA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

412. EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA – SERVIDOR PÚBLICO 

413. EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO - SERVIDOR PÚBLICO 

414. EDUARDO PAIM PIMENTA - SERVIDOR PÚBLICO 

415. EDUARDO ROBERTO MARQUES – SERVIDOR PÚBLICO 

416. EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

417. EDUARDO SILVA DANTAS - SERVIDOR PÚBLICO 

418. EDUARDO SIMAO DE LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

419. EDVALDO BELISÁRIO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

420. EDVALDO RODRIGUES PAIVA – SERVIDOR PÍBLICO 

421. EDVAN LACERDA NUNES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

422. EDVARTON ALVES DE SOUZA – SERVIDOR PÚBLICO 

423. EDWARD HENRIQUE LOPES DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

424. EDWIRGES NASCIMENTO LEITE PAREDES - SERVIDORA PÚBLICA 

425. ELAINE AMARAL FRANCO DE PAULA – SERVIDORA PÚBLICA 

426. ELAINE DE OLIVEIRA FONSECA - SERVIDORA PÚBLICA 

427. ELAINE SANTANA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

428. ELAINE SOUZA DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

429. ELAIR DIAS PINTO BRITO – SERVIDOR PÚBLICO 

430. ELDAFABIOLA MELO GOMES  

431. ELDER FABRICIO BILHALVA SOUSA - SERVIDOR PÚBLICO 

432. ELELIANE ROBERTA DE LIMA – SERVIDORA PÚBLICA 

433. ELENILDA MARTA FURTADO – SERVIDORA PUBLICA 

434. ELENITA CANDIDO JARDIM - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

435. ELENITA FATIMA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

436. ELI JAIRO DE ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

437. ELIANA CRISTINA DIAS DE CAMPOS - SERVIDORA PÚBLICA 

438. ELIANA DE FATIMA ALVES DUETI – BANCÁRIA 

439. ELIANA FURIAMA SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

440. ELIANA LIMA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

441. ELIANE ANTONIA NADAF DINIZ - SERVIDORA PÚBLICA 

442. ELIANE BARBOSA GUIMARAIS – SERVIDORA PÚBLICA 

443. ELIANE BIEGAS ROSA DE OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

444. ELIANE CLAUDIA BRAGA - SERVIDORA PÚBLICA 

445. ELIANE DIVA ARRUDA JURHOSA- SERVIDORA PÚBLICA 

446. ELIANE ROSA FERNANDES ALBUQUERQUE - SERVIDOR PÚBLICO 

447. ELIANE VIEGAS ROSA DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

448. ELIAS ROCHA DE ARAÚJO - SERVIDOR PÚBLICO 

449. ELIENAI CARRIAS DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

450. ELIENE DOS SANTOS BRAGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

451. ELIESER DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

452. ELIEZER PEREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

453. ELIS CLEBER BATISTA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

454. ELISA DE JESUS – SERVIDORA PÚBLICA 

455. ELISA DOS SANTOS REZENDE FRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

456. ELISANGELA ARAÚJO SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

457. ELISANGELA FARIAS LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 

458. ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

459. ELISEU ANTONIO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

460. ELITON MARTINS DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 
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461. ELIZABETE FERNANDES SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

462. ELIZABETH BARROS DA SILVA CORDOBA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

463. ELIZANDRA DE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA 

464. ELIZANGELA DE ALMEIDA FARIA - SERVIDORA PÚBLICA 

465. ELIZANGELA REGINA SANTOS XAVIER  

466. ELIZETE RODRIGUES PORTELA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

467. ELIZETH LUCIA DE ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 

468. ELIZEU GOMES VIEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

469. ELIZEU ROBERTO ROMAN - SERVIDOR PÚBLICO  

470. ELLEN CRISTINA DOS SANTOS PORTELA SILVA - SERVIDOR(A) PÍBLICO 

(A) 

471. ELLEN SILVA DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

472. ELMES JOSÉ DE SANTANA - SERVIDOR PÚBLICO 

473. ELMO DE ALMEIDA SOUZA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

474. ELSON ANTONIO ROMAO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

475. ELSON ANTONIO ROMÃO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

476. ELTON CESAR DE ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

477. ELVIRA MARIA COSTA LEITE – SERVIDORA PÚBLICA 

478. ELZA BASTOS SANTANA - SERVIDORA PÚBLICA 

479. ELZA MARIA DE CAMPOS - SERVIDORA PÚBLICA 

480. ELZIO CURVO DE MORAES JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

481. EMANOEL AGOSTINHO DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

482. EMANUELLE VILANOVA FIALHO BLESSMANN - SERVIDORA PÚBLICA 

483. EMERSON CARLOS TEZOLLIN - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

484. EMERSON GERALDO DA SILVA LOPES - SERVIDOR PÚBLICO 

485. EMILIANO MARQUES DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

486. EMILIANO MARQUES DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

487. EMILIANO PREIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

488. EMILLY ARIADNE DA COSTA MENESES – ESTUDANTE  

489. ENEIAS FAGUNDES DIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

490. ENEIDE FERREIRA MENDES - SERVIDORA PÚBLICA 

491. ENILDO MARTINS DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

492. ENILDO MARTINS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

493. ENILSON JESUS DE FRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO  

494. ENY RIBEIRO SOARES JUNIOR - - ESTUDANTE  

495. EREMITA SOARES MADUREIRA REZENDE - SERVIDORA PÚBLICA 

496. ERICNILSON DA COSTA LANA - SERVIDOR PÚBLICO 

497. ERICO PEREIRA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

498. ERIKA CRIATINA SOARES SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

499. ERIKA DA COSTA GUIMARÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

500. ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT – SERVIDORA PÚBLICA 

501. ERIKA YAMASAKI RODRIGUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

502. ERIVALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

503. ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

504. ERLAN VICTOR DE CARVALHO MAGALHAES - SERVIDOR PÚBLICO 

505. ERLAN VICTOR DE CARVALHO MAGALHÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO 

(A) 

506. ERNANI ALVES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

507. ERNESTINA AUXILIADORA BELLO MORAIS - SERVIDORA PÍBLICA 

508. ERONIDES MACHADO NASCIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO 

509. EROS CHISTIAN CARDOSO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

510. ESTER SIMONE DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

511. ESTEVAO MANOEL ALVES CORREA – SERVIDOR PÚBLICO 
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512. ETEVALDO JOSE C. DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

513. EUCARIO SANTANA DUARTE - SERVIDOR PÚBLICO 

514. EUNICE DE DEUS ROSA- SERVIDORA PÚBLICA 

515. EURICO MARCOS PINHEIRO MARTINS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

516. EUZEBIO MARCOS CARDOSO – SERVIDOR PÚBLICO 

517. EVALDO ESPIRITO SANTO PADILHA FONTOURA - SERVIDOR PÚBLICO 

518. EVANDRO MULLER - SERVIDOR PÚBLICO  

519. EVANS JOSE DE CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

520. EVELANI ALVES DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

521. EVELIN VALQUIRIA SOARES DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

522. EVERALDO DO NASCIMENTO MARQUES JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

523. EVERALDO LUIS ALVES DE ABREU - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

524. EZANIL CONCEIÇÃO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

525. FABIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO – SERVIDORA PÚBLICA 

526. FABIANA PEREIRA DE AGUIAR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

527. FABIANA TOZI VIEIRA – ESTUDANTE  

528. FABIANE CRISTINA MAIA TEIXEIRA DIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

529. FABIANE PERERIRA DUARTE LANGKAMMER – SERVIDORA PÚBLICA 

530. FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - SERVIDOR PUBLICO 

531. FABIANO SANTO BERNINI - SERVIDOR PÚBLICO 

532. FABIANO THIEL - SERVIDOR PÚBLICO 

533. FABIO CRISTIANO BUZZI - SERVIDOR PÚBLICO 

534. FABIO DA SILVA ZANINI - SERVIDOR PÚBLICO 

535. FABIO DE CASTRO GOMIDE - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

536. FABIO LUIS NADAL - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

537. FABIO MARQUES BARBOSA - SERVIDOR PÚBLICO 

538. FABIO SALES VIEIRA – ADVOGADO 

539. FABIO VINICIUS FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

540. FABIO XAVIER DA CONCEIÇAO - SERVIDOR PÚBLICO  

541. FABIOLA ARRUDA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

542. FABIULA ALVES E SILVA – ESTUDANTE  

543. FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

544. FAGNER SILVA PEDROSO - SERVIDOR PÚBLICO 

545. FARIDE FERNANDES DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

546. FATIMA PINHEIRO DE LIMA QUEIROZ - SERVIDORA PÚBLICA 

547. FELIPE DE ALMEIDA DIAS - SERVIDOR PÚBLICO  

548. FELIPE PALAVRO MORO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

549. FELIPE RICARDO LUCAS ROSA – SERVIDOR PÚBLICO 

550. FELIPE THIAGO TINGO DE LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

551. FELIPE TORQUATO CORRENTE – BANCÁRIO 

552. FELIX DE ARRUDA BOTELHO - SERVIDOR PÚBLICO 

553. FELIX GARCIA DUARTE - SERVIDOR PÚBLICO 

554. FERNANDA ANDRADE MOREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

555. FERNANDA CARLA BERGAMASHI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

556. FERNANDA CASSIELI CHAVES LEGUISAMON – SERVIDORA PÚBLICA 

557. FERNANDA DA SILVA ROCCO - SERVIDORA PÚBLICA 

558. FERNANDA PROTTI GROSSA ESTRADA - SERVIDOR PÚBLICO 

559. FERNANDO ARAUJO BRUNO - SERVIDOR PÚBLICO  

560. FERNANDO AUGUSTO DE CAMPOS SILVA NASCIMENTO - SERVIDOR(A) 

PÚBLICO (A) 

561. FERNANDO CEZAR HENRIQUE NASCIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO 

562. FERNANDO DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

563. FERNANDO DIAS FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 
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564. FERNANDO HENRIQUE CORREIA LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

565. FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA MIRANDA - SERVIDOR(A) 

PÚBLICO(A) 

566. FERNANDO LUIZ MALHEIROS – SERVIDOR PÚBLICO 

567. FERNANDO RICARDO GRAMULHA - SERVIDOR PÚBLICO 

568. FERNANDO RODRIGUES BRITO – BANCÁRIA 

569. FERNANDO VIEIRA DUARTE - SERVIDOR PÚBLICO 

570. FILIPE ARAUJO MOLINA - SERVIDOR PÚBLICO 

571. FLAVIA ALMEIDA DE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

572. FLAVIA DE AMORIM SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

573. FLAVIA DORILEO LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 

574. FLAVIA NUNES RONDON – SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

575. FLAVIO CONCHE DO NASCIMENTO – SERVIDOR PÚBLICO 

576. FLAVIO DE AMORIM SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

577. FLAVIO HENRIQUE GRAÇA DA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

578. FLAVIO LOPES DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

579. FLAVIO RODRIGO DE FARIA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

580. FLAVIO SHIGUERU INAQUE – BANCÁRIO 

581. FLAVIO SOARES DE MORAES - SERVIDOR PÚBLICO 

582. FLAVIO VICENTINI - SERVIDOR PÚBLICO 

583. FLORINDA LAFAETE DA SILVA FERREIRA LOPES – SERVIDORA PÚBLICA 

584. FLUMINENSE DE ARAÚJO BASTOS JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

585. FRANCIELLY LOCATELLI DO NASCIMENTO BARRETO - SERVIDOR(A) 

PÚBLICO (A) 

586. FRANCIELY CAMPAROTO BRITO – SERVIDORA PÚBLICA 

587. FRANCISCA DIVA OJEDA DE AGUIAR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

588. FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

589. FRANCISCO DE ARAÚJO FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

590. FRANCISCO DE SOUZA FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

591. FRANCISCO JOSÉ ALCANTARA DE CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

592. FRANCISCO JOSE JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

593. FRANCISCO TADEU DE ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

594. FRANZ GARCIA BLANCO JUNIOR – BANCÁRIO 

595. FREDERICO AUGUSTO DA ROCHA CAPILÉ - SERVIDOR PÚBLICO 

596. FREDERICO PEDRO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

597. GABRIEL CLISTENES GUEDES DA CRUZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

598. GABRIEL COIMBRA TOMAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

599. GABRIEL DO VALE BASTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

600. GABRIEL HERNAN VIVANCO VERGARA - SERVIDOR PÚBLICO 

601. GABRIEL PAES LORENA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

602. GABRIEL PINTO COELHO DE AZEVEDO - SERVIDOR PÚBLICO 

603. GABRIELA CASSIA DA CUNHA BENEVIDES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

604. GAMALIEL CRUZ SOARES - SERVIDOR PÚBLICO 

605. GASPARINA JUSTINA DE CASTRO – SERVIDORA PÚBLICA 

606. GEISE MARQUES BORGES – SERVIDORA PÚBLICA 

607. GEISIANE GONÇALINA AIRES DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

608. GENESIO GALLIO FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

609. GEORGE DUARTE SILVA- SERVIDOR PÚBLICO 

610. GEOVANE SANTOS LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

611. GERALDO DE ALMEIDA PASSOS FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

612. GERALDO DE FIGUEIREDO COSTA – SERVIDOR PÚBLICO 

613. GERALDO MARTINS DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

614. GERALDO RODRIGUES PEREIRA NETO - SERVIDOR PÚBLICO 
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615. GERSINHO DORILIO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

616. GERUSA ANDREIA MORETTO – SERVIDORA PÚBLICA 

617. GIANCARLLO PALMEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

618. GIANCARLO CÁSSIO DE OLIVERIA BELO - SERVIDOR PÚBLICO 

619. GIANDRA NARA RECH- SERVIDORA PÚBLICA 

620. GILBERTO CULCA CORREIA – SERVIDOR PÚBLICO 

621. GILBERTO GOMES DE SOUSA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

622. GILBERTO MORENO - SERVIDOR PÚBLICO 

623. GILBERTO ORMAON - SERVIDOR PÚBLICO 

624. GILCINEIDE DE OLIVEIRA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

625. GILMAR ANTONIO DA GAMA - SERVIDOR PÚBLICO 

626. GILMAR NASCIMENTO DE QUEIROZ - SERVIDOR PÚBLICO 

627. GILSEMAR ISRAEL DA SILVA - SERVIDOR PÍBLICO 

628. GILSOMAR DE ALMEIDA – SERVIDOR PÚBLICO 

629. GILVAN RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

630. GINAMARA MARIA DE MEIRA SCATOLA - SERVIDORA PÚBLICA 

631. GIOVANNA MACIEL DE MELLO ASSUMPÇÃO – BANCÁRIA 

632. GIOVANNA MARIA DO NASCIMENTO - SERVIDORA PÚBLICA 

633. GIOVANNI RODRIGUES DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

634. GISELE ANA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO - SERVIDORA PÚBLICA 

635. GISELE GUGEL - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

636. GISELE MARTINS- SERVIDORA PÚBLICA 

637. GISELLE GERALDINE BARROS DE CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

638. GISELLE JOVELINO DIAS DE CARVALHO – ADVOGADA 

639. GISELLY APARECIDA DE MORAES- SERVIDORA PÚBLICA 

640. GISLAINE APARECIDA DE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA 

641. GLAUBER BARROS BAMBIRRA - SERVIDOR PÚBLICO 

642. GLEICE BENEDITA DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

643. GLEICE FERNANDES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

644. GONÇALINA CECILIA PEDROSO - SERVIDORA PÚBLICA 

645. GONÇALINA SOARES DE PINHO - SERVIDORA PÚBLICA 

646. GONÇALO AMARANTE DA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

647. GONÇALO BENEDITO DA SILVA PENHA - SERVIDOR PÚBLICO 

648. GONÇALO CLOVIS DE ASSUNÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO 

649. GRACIELEY RIBEIRO CORREA - SERVIDOR PÚBLICO 

650. GRACIENE BORGHI MARTINS – SERVIDORA PÚBLICA 

651. GRAZIELE CAUHY PICHIONI - SERVIDOR PÚBLICO 

652. GRAZIELLY ERIKA BASILIA RONDINA  - SERVIDOR PÚBLICO 

653. GREICE CARLA DE OLIVEIRA LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

654. GRESIELLA HELENA VITOR ALMEIDA CASTILHO- SERVIDORA PÚBLICA 

655. GUILHERME PINHEIRO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

656. GUSTAVO AIRES DE LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

657. GUSTAVO ALVES DE ABREU - SERVIDOR PÚBLICO 

658. GUSTAVO DAS NEVES MOTTA - SERVIDOR PÚBLICO 

659. GUSTAVO FERREIRA DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

660. GUSTAVO HENRIQUE MONTANHA DE PAIVA - SERVIDOR PÚBLICO 

661. GUSTAVO LIMA FRANCO - SERVIDOR PÚBLICO 

662. GUSTAVO LIMA PARREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

663. GUSTAVO PINHEIRO TORRES TABORDA - SERVIDOR PÚBLICO 

664. GUSTAVO VIEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

665. HAIDEE FERREIRA DE SOUZA DUARTE – SERVIDORA PÚBLICA 

666. HEBERT DE ARAUJO REDES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

667. HEBERTH CURVO DE CAMPOS – SERVIDOR PÚBLICO 
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668. HEITOR BARBOSA MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO 

669. HELDER VINICIUS DOS REIS E SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

670. HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

671. HELENA ALICE MARQUES DE MORAES FERREIRA – SERVIDORA 

PÚBLICA 

672. HELENILDA LOURENÇO MEDEIROS - SERVIDORA PÚBLICA 

673. HELENIR PEREIRA PEIXOTO - SERVIDORA PÚBLICA 

674. HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES - SERVIDORA PÚBLICA 

675. HELIO APARECIDO DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

676. HELIO LEÃO DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

677. HELIO LOPES - SERVIDOR PÚBLICO  

678. HÉLIO RANGEL SOARES JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

679. HELIO VIEIRA MIUNDIM - SERVIDOR PÚBLICO 

680. HELLEN REJANE SIMÕES DE MEDEIROS - SERVIDORA PÚBLICA 

681. HELOUISE MACIEL – SERVIDORA PÚBLICA 

682. HELTON TEIXEIRA DA CUNHA- SERVIDOR PÚBLICO 

683. HEMYLLE LOWAYNE ALBERTO SILVA – BANCÁRIA 

684. HENRIQUE ANTONIO DE LIMA NETO – SERVIDOR PÚBLICO 

685. HENRIQUE LEITE DE MORAES FILHO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

686. HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA - SERVIDOR PÚBLICO  

687. HENRY CESAR DA SILVEIRA FERREIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

688. HERLANDIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

689. HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR – ADVOGADO 

690. HETELMA CHAGAS GONÇALVES – SERVIDORA PÚBLICA 

691. HEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA E SOUSA - SERVIDOR PÚBLICO  

692. HIDELBERTO FORTE DALTRO FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

693. HIELLEM SANTANA TELES – ESTUDANTE 

694. HILARIO IDELFONSO DA MATA SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

695. HILDEBRANDO FERMINIANO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

696. HILDEGARD BERG - SERVIDOR PÚBLICO 

697. HONORIO GONÇALVES DOS ANJOS NETO – SERVIDOR PÚBLICO 

698. HOSAN LUIZ MONTEIRO DE ARRUDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

699. HUGO CESAR RAMOS PATERNEZ – SERVIDOR PÚBLICO 

700. HUGO DIAS HOFFMANN SANTOS – BIÓLOGO 

701. HUGO SZEZYPIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

702. IARA MESQUITA BORBA DA SILVA- SERVIDORA PÚBLICA 

703. IASNAYLA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

704. IDANUSIA MORAIS DOS REIS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

705. IDER JACINTHO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

706. IDILENO OSORIO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

707. IEDA MARIA MENDES DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

708. IGOR DIAS SCHAFEER - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

709. IGOR SERRA PEREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

710. ILIANE APPEL - SERVIDORA PÚBLICA 

711. INGRID GONÇALVES DE OLEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

712. INGRIDID DIAS SCHAFER - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

713. IONEIDE APARECIDA DOS REIS – SERVIDORA PÚBLICA 

714. IRACEMA JOSEFA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

715. IRANY MARIA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

716. IRIS BATISTA GOMES – SERVIDORA PÚBLICA 

717. IRVANY DOS SANTOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA 

718. ISABEL CRISTINA MELON DE SOUZA NEVES – SERVIDORA PÚBLICA 

719. ISABELA ALVES ALMEIDA DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 
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720. ISABELA DA COSTA PEREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

721. ISAC PEIXTO PINTO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

722. ISAIAS JOILE RODRIGUES DOS SANTO S - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

723. ISMAEL DE LIMA TRINDADE - SERVIDOR PÚBLICO 

724. ISOLINA FERREIRA SIQUEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

725. ISRAEL LIMA PINEIRO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

726. ISSACARELA DOS ANJOS SOUZA PINTO  

727. ITALO AUGUSTO DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

728. ITAMAR JEFFERSON DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

729. IVALDETE PEREIRA DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

730. IVAN JOSE DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

731. IVAN LEITE DA CRUZ – BANCÁRIO 

732. IVANA CELIA DA CRUZ LOBATO - SERVIDOR PÚBLICO 

733. IVANILDO VIANA – SERVIDOR PÚBLICO 

734. IVANOE OLIVEIRA MACHADO JUNIRO – SERVIDOR PÚBLICO 

735. IVETE NUNES BARBOSA NOVELO - SERVIDORA PÚBLICA 

736. IZABEL DUTRA ALVARES - SERVIDORA PÚBLICA 

737. IZAIAS ROQUE DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

738. JACIO DE ANDRADE CARVALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

739. JACKELINE BONATELLI - SERVIDORA PÚBLICA 

740. JADER XAVIER DE CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

741. JADER XAVIER DE CAMPOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

742. JADIAEL DE SIQUEIRA DINIZ - SERVIDORA PÚBLICA 

743. JADSON NAZARIO DE FREITAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

744. JAIME DOMINGOS DE SENA - SERVIDOR PÚBLICO 

745. JAIME SECUNDINO HIPOLITO JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

746. JAIR ALVES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

747. JAIR MOREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

748. JAIR PRAXEDES CAPISTRANO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

749. JAIRA TANIA SILVA ZANY - SERVIDORA PÍBLICA 

750. JANE CAMPOS BORGES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

751. JANE DE ARRUDA JAUDY - SERVIDORA PÚBLICA 

752. JANE MARGARETE L. DELGADO - SERVIDORA PÚBLICA 

753. JANEIDE ALVES DE RESENDE - SERVIDORA PÚBLICA 

754. JANEO MARCOS CORREA – SERVIDOR PUBLICO 

755. JANET E  LEMOS DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

756. JANINI FALCÃO FREITAS - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

757. JAQUELINI CAVALHERI PINHEIRO - SERVIDORA PÚBLICA 

758. JASSON GABRIEL DE MORAES NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

759. JEAN CARLO BOAVENTURA DE BRITO - SERVIDOR PÚBLICO 

760. JEAN CARLOS SANTOS COSTA - SERVIDOR PÚBLICO  

761. JEAN DIVINO BORGES VALADARES - SERVIDOR PÍBLICO 

762. JEAN MARCEL DA SILVA CAMPOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

763. JEBER GOMES DE LEANHO - SERVIDOR PÚBLICO 

764. JECE MONTEIRO DE MOAES - SERVIDOR PÚBLICO 

765. JEFERSON LUIZ DO NASCIMENTO CAMBARA - SERVIDOR PÚBLICO 

766. JEMINA RODRIGUES DE OLIVEIRA -  SERVIDORA PÚBLICA 

767. JENEFFER SOARES DOS SANTOS MAMEDE - SERVIDORA PÚBLICA 

768. JEOVA SILVA CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

769. JEOVAH FELICIANO DE SOUSA – SERVIDOR PÚBLICO 

770. JERONIMO SCHAFER - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

771. JESSE MOREIRA DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

772. JESSIANE VIERIA DE ARAÚJO – BANCÁRIA 
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773. JESUINO MARQUES FONTES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

774. JESUS AUGUSTO COELHO - SERVIDOR PÚBLICO 

775. JEVERSON JOSE MURARO – SERVIDOR PÚBLICO 

776. JHONATAN ALVES PEREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

777. JHONATTAN PINTO BARBOSA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

778. JHONNY ROBSON DE SOUZA – SERVIDOR PÚBLICO 

779. JOACIR JAIME FIGUEIREDO - SERVIDOR PÚBLICO 

780. JOADILSON PEDROSO RODRIGUES - SERVIDOR PÚBLICO 

781. JOANA AMABILE MORO DA SILVA – ESTUDANTE  

782. JOANA D`ARC MARIM DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

783. JOANA ROCHA DO NASCIMENTO - SERVIDORA PÚBLICA 

784. JOANIOL FERNANDES DE MELO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

785. JOAO AFONSO ROSA - SERVIDOR PÚBLICO 

786. JOAO BALDUINO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO  

787. JOAO BARBOSA DE  MOURA - SERVIDOR PÚBLICO 

788. JOAO BATISTA VIEIRA E SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

789. JOÃO BOSCO CARDOSO - SERVIDOR PÚBLICO 

790. JOAO BOSCO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

791. JOAO CARLOS SOUZA DE ABREU - SERVIDOR PÚBLICO 

792. JOÃO CELSO DE MACEDO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

793. JOÃO DE ANDRADE PINHEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

794. JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

795. JOAO EUZEBIO DE FREITAS – SERVIDOR PÚBLICO 

796. JOAO HENRIQUE DOS SANTOS DE LIMA – SERVIDOR PÚBLICO 

797. JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA – SERVIDOR PÚBLICO 

798. JOÃO MARCELO SANTOS DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

799. JOÃO MARCELO SHIROMA - SERVIDOR PÚBLICO 

800. JOÃO MARIO VILELA DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

801. JOAO MAURICIO FERRAZ - SERVIDOR PÚBLICO 

802. JOAO NOLASCO DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

803. JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

804. JOAO PAULO FERREIRA GUMERI – SERVIDOR PÚBLICO 

805. JOAO PEDRO DE OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

806. JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

807. JOÃO POULO CARVALHO FEITOSA - SERVIDOR PÚBLICO 

808. JOAO RAMON CREPALDI - SERVIDOR PÚBLICO 

809. JOÃO RICARDO ALVES MIRANDA - SERVIDOR PÚBLICO 

810. JOAO TARCISIO CORREA DE PAULA - SERVIDOR PÚBLICO 

811. JOAO VANDERLEI DA FONSECA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

812. JOAO VITOR BARBOSA CERON - SERVIDOR PÚBLICO  

813. JOAQUIM FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

814. JOAQUIM JOSE ARAUJO – SERVIDOR PÚBLICO 

815. JOAQUIM JOSEN DA ROCHA - SERVIDOR PÚBLICO 

816. JOCEMIL NUNES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

817. JOCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

818. JOCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA  

819. JOEL ALMEIDA DE SOUSA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

820. JOEL ANDERSON FERREIRA LEAL - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

821. JOEL DA SILVA OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

822. JOEL DE SOUZA PASSOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

823. JOEL MARTINS DA ROCHA - SERVIDOR PÚBLICO 

824. JOEL VALADARES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

825. JOICE RODRIGUES DE PAULA - SERVIDOR PÚBLICO 
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826. JOILSA NOBRES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

827. JOILSON DE SOUZA RONDON – SERVIDOR PÚBLICO 

828. JOMAR DE SOUZA BRITTES - SERVIDOR PÚBLICO 

829. JONATHAN GEORGE DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

830. JONE HENRIQUE DE MORAES – SERVIDOR PÚBLICO 

831. JONILZA DUARDTE DE FREITAS - SERVIDOR PÚBLICO 

832. JOQUIM NETO BORGES LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

833. JORANDIR NORBERTO DE LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

834. JORGE ADRIANO ALMEIDA ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

835. JORGE ADRIANO ALMEIDA ARAUJO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

836. JORGE DIAS DE AQUINO - SERVIDOR PÚBLICO 

837. JORGE EDUARDO DA SILVA – BANCÁRIO 

838. JOSE ADELMO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

839. JOSE ALBERTO MATTOS GUIMARAES - SERVIDOR PÚBLICO 

840. JOSE ANTENOR RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO  

841. JOSÉ ANTONIO GRISANTE NETO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

842. JOSÉ AUGUSTO SILVA NUNES - SERVIDOR PÍBLICO 

843. JOSE BATISTA FRANCO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO  

844. JOSE BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

845. JOSE BRUNO DE SOUZA FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

846. JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO  

847. JOSE CANDIDO SOARES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

848. JOSE CARLOS BARRANQUEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

849. JOSE CARLOS BEZERRA LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

850. JOSE CARLOS CINTRA FIGUEIREDO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

851. JOSE CARLOS DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

852. JOSE DAS NEVES DE ALMEIDA – SERVIDOR PÚBLICO 

853. JOSE DIAS COUTINHO FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

854. JOSE EDSON DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

855. JOSE EDUARDO SILVA DE SIQUEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

856. JOSE EMILIO - SERVIDOR PÚBLICO 

857. JOSE FELIPE DE SOUZA FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

858. JOSE FERREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO  

859. JOSE GILMARIO DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

860. JOSÉ GILMARO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

861. JOSE GOMIDE PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

862. JOSE GONÇALO DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

863. JOSÉ GONÇALO DE FREITAS - SERVIDOR PÚBLICO 

864. JOSE GUSTAVO MONTES DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

865. JOSE GUSTAVO MONTES DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

866. JOSE ITAMAR PAES ANANIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

867. JOSE JONAS GOMES SENABIO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

868. JOSE MANOEL FARIA E SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

869. JOSE MARCELO VILELA ROSSI DE BRITO - SERVIDOR PÚBLICO 

870. JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

871. JOSE MENDES VIEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

872. JOSE PAULO RICCI FIGUEIREDO FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

873. JOSE RAMOS DA CRUZ – SERVIDOR PÚBLICO 

874. JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

875. JOSE ROBERTO JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

876. JOSÉ ROBERTO VIEIRA DE BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

877. JOSÉ ROQUE MACIEL - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

878. JOSE SERGIO TEMPESTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 
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879. JOSE VALTER RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO  

880. JOSE EUDES SANTOS MALHADO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

881. JOSEIEL LUCIA SEBA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

882. JOSEILDO VERAS NUNES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

883. JOSELI DA SILVA BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

884. JOSEMAR DE ARAUJO SOBRINHO - SERVIDOR PÚBLICO 

885. JOSENIL LEMES DUARTE - SERVIDOR PÚBLICO 

886. JOSIANE HELENA RODRIGUES - SERVIDORA PÚBLICA 

887. JOSIEL SOARES - SERVIDOR PÚBLICO 

888. JOSUE DE DEUS DE GUSMAO - SERVIDOR PÚBLICO  

889. JOSUE TOMAZ FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

890. JOSY DE BARROS PINTO- SERVIDORA PÚBLICA 

891. JUCIARA MARIA BOTELHO – SERVIDORA PÚBLICA 

892. JUCILEIDE RODRIGUES DE MOURA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

893. JUCILENE CONCEIÇÃO E AMORIM – SERVIDORA PÚBLICA 

894. JUCILENE MARIA DE OLIVEIRA GAIVA – SERVIDORA PÚBLICA 

895. JUCIMARIO ROSA DIAS – SERVIDOR PÚBLICO 

896. JUDITE MARIA DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

897. JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - SERVIDOR PÚBLICO  

898. JULIANA ALMEIDA BORGES - SERVIDORA PÚBLICA 

899. JULIANA GARCEZ PEIXOTO - SERVIDORA PÚBLICA 

900. JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE – ADVOGADA 

901. JULIANA MARTINS DA ROCHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

902. JULIANA SILVA DO CARMO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

903. JULIANO GOMES LEITE - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

904. JULIANO MARCAL ROSA - SERVIDOR PÍBLICO 

905. JULIANO BARCELOS BRUSTOLIN – EMPRESÁRIO 

906. JUSSIMAR JOSÉ BRUSTOLIN – EMPRESÁRIO 

907. HENNFANY KASSIO DE OLIVEIRA PIRES – SERVIDOR PÚBLICO 

908. JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA – ADVOGADA  

909. JULIANO SANTANA DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

910. JULIO CESAR DE MAGALHÃES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

911. JULIO CESAR DE PINHEIRO ARRAIS - SERVIDOR PÚBLICO  

912. JULIO CEZAR FERRAZ MUZZI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

913. JUNIOR MENDONÇA NONATO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

914. JURACI OZEDA ALA FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

915. JURANDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

916. JUSCELINO DE OLIVEIRA VARGAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

917. JUSCILENA MARTINS LOPES CARVALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

918. JUSSARA GOMES DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

919. JUSTINA ROSA DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

920. JUSTINO JOSÉ DE AMORIM – BANCÁRIO 

921. KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA – SERVIDORA PÚBLICA 

922. KAMILA SAQUETTI NASCIMENTO – SERVIDORA PÚBLICA 

923. KARINA DE BARROS - SERVIDORA PÚBLICA 

924. KARLA REGINA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

925. KAROLINE MILHOMEM KAZY SOM - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

926. KAROLINI MENDES PORTO - SERVIDORA PÚBLICA 

927. KATIA MARIA TORRES ROTHER - SERVIDORA PÚBLICA 

928. KATIUSCIA GUIMARAES YAMAOKA – SERVIDORA PÚBLICA 

929. KEILE COSTA PEREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

930. KELEN REGINA MALHADO DE SIQUEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

931. KELLEN REGINA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 
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932. KENIA ALVES CAMPOS - SERVIDORA PÚBLICA 

933. KETSSIA ALINNY DE OLIVEIRA LUSSI - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

934. KEYLA DA SILVA RONDON PEREIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

935. KLEBER AUGUSTO PREZA NOGUEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

936. KLEBER GERALDINO RAMOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

937. KLEBER JUNIOR DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

938. KLEBSON FONSECA DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

939. KLERSON BENEDITO AMORIM - SERVIDOR PÚBLICO 

940. KLISMAHN SANTOS DO MONTE - SERVIDOR PÚBLICO 

941. LAERCIO AMARO ALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

942. LAERCIO JUNIOR MIRANDA – SERVIDOR PÚBLICO 

943. LAERCIO SALVIANO DE PAULA - SERVIDOR PÚBLICO 

944. LAERTE PEREIRA VUNJAO – SERVIDOR PÚBLICO 

945. LAIRSON VIEIRA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO  

946. LAIS MARIA E SILVA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A)  

947. LANAMAEIRE FIGUEIREDO BARROS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

948. LARISSA CONDE DE SOUZA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

949. LARISSA CONDE DE SOUZA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

950. LARISSA GENTIL LIMA – SERVIDORA PÚBLICA 

951. LARISSA TABOSA PRATES - SERVIDORA PÚBLICA 

952. LAURA CHRISTIANE PINHEIRO ALVES - SERVIDORA PÚBLICA 

953. LAURA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

954. LAURA ROSA FIGUEIREDO DIAS PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

955. LAURA VICUNA PEREIRA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

956. LAURENI MACEDO RODRIGUES DE MIRANDA - SERVIDORA PÚBLICA 

957. LEANDRA FRANCISCA ALVES DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

958. LEANDRO BERNARDINO DE SANTANA ALVES – SERVIDOR PÚBLICO 

959. LEANDRO BICUDO MENDES SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

960. LEANDRO COSTA MILAGRE - SERVIDOR PÚBLICO 

961. LEANDRO DOS SANTOS DUARTE - SERVIDOR PÚBLICO 

962. LEANDRO FABIO MOMENTE – PROFESSOR  

963. LEANDRO MECATTI VEIT – FARMACEUTICO 

964. LEANDRO XAVIER URSOLINO - SERVIDOR PÚBLICO 

965. LEIDE APARECIDA BORGES NOGUEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

966. LEILA MARIA CORREA DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

967. LEILA PEREIRA DE ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 

968. LENI PERIN - SERVIDORA PÚBLICA 

969. LENICE FREITAS TEIXEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

970. LENIR DA SILVA MORAIS - SERVIDORA PÚBLICA 

971. LENIR MARIA DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA 

972. LENYZE GRECCO GOMES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

973. LEOCADIO PINHEIRO DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

974. LEODETE MARLENE DE SIQUEIRA SANTOS – SERVIDORA PÚBLICA 

975. LEONARDO CHAVES DE  MOURA - SERVIDOR PÚBLICO 

976. LEONARDO MECATTI VEIT - ESTUDANTE 

977. LEONARDO RAMOS SOARES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

978. LEONARDO SANTOS LEMES - SERVIDOR PÚBLICO 

979. LEONARDO VASCONCELOS VIDAL - SERVIDOR PÚBLICO 

980. LEONILDE GONÇALVES PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

981. LEONISIO BERTO VOLPATO VEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

982. LEOPOLDO RAFAEL DOURADO ALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

983. LETICIA ALVES DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

984. LETICIA BARRETO VERSSALI MARQUES – SERVIDORA PÚBLICA 
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985. LETICIA BARRETO VERSSALI QUEIROZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

986. LETICIA CEZARIA RODRIGUES GOMES - SERVIDORA PÚBLICA 

987. LETICIA PRADO DE CAMPOS - SERVIDORA PÚBLICA 

988. LIANOR MORAIS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

989. LIDIANE LAURA DA SILVA ALVES MOURA – SERVIDORA PÚBLICA 

990. LIDIANE LOBO DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

991. LIGIA MARIA DA SILVA MORAES - SERVIDORA PÚBLICA 

992. LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO – SERVIDORA PÚBLICA 

993. LILIAN MARIA ALBUQUERQUE FELICIO – SERVIDORA PÚBLICA 

994. LILIAN NICOLINA ALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

995. LINCOLN DA SILVA RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

996. LINCOLN DE PAULA CORREA JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

997. LINDOMAR ALVES CAMARA - SERVIDOR PÚBLICO 

998. LISA DE AQUINO POVOAS SANTANA – SERVIDORA PÚBLICA 

999. LIVIA MARIA MORAIS SALES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1000. LIVIANE DE LIMA DANTAS - SERVIDORA PÚBLICA 

1001. LIZA ANDREIA DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

1002. LOACI MOREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1003. LOURIVAL ALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1004. LOURIVAL LINO DE LIMA FILHO – SERVIDOR PÚBLICO 

1005. LOURIVAL PAIXÃO FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1006. LUANA GABRIELA DOS SANTOS VIANA - SERVIDORA PÚBLICA 

1007. LUCAS BRUNO DOS SANTOS RUFATO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1008. LUCAS DOS ANJOS TOYODA - SERVIDOR PÚBLICO 

1009. LUCAS MARTINS MAIA DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1010. LUCCIANE TITO PINHEIRO - SERVIDORA PÚBLICA 

1011. LUCIA MARIA DE ALMEIDA ELIAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1012. LUCIA VILLELA DE MELLO SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1013. LUCIANA BASTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1014. LUCIANA MACHADO GUIM - SERVIDOR PÚBLICO 

1015. LUCIANA MARTINHA HARDMANN DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1016. LUCIANO PEREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1017. LUCIANO ROSEIRA DE MORAES - SERVIDOR PÚBLICO 

1018. LUCIANO VASCONCELOS AMARAL – SERVIDOR PÚBLICO 

1019. LUCIDIO ALBERTO DA SILVA – PROFESSOR 

1020. LUCILENE MARIA SILVA DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1021. LUCILENE MARQUES FONTES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1022. LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

1023. LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1024. LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL – SERVIDORA PÚBLICA 

1025. LUCY MARIA DE OLIVEIRA FARAH - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1026. LUIARA ALCANTARA MASSON - SERVIDOR PÚBLICO 

1027. LUICINEIDE PEREIRA LAGO - SERVIDORA PÚBLICA 

1028. LUIS ALMEIDA DE FIGUEIREDO FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1029. LUIS CARLOS CORA RODRIGUES - SERVIDOR PÚBLICO 

1030. LUIS CARLOS FERNANDES SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1031. LUIS CARLOS GRASSI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1032. LUIS MARIO VIANA DIAS – SERVIDOR PÚBLICO 

1033. LUIS TERCIO OKAMURA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1034. LUIS VIRINO BATTISTI - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1035. LUISA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1036. LUIZ ALVES DE CASTRO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1037. LUIZ ANTONIO DA SILVA FONTOURA - SERVIDOR PÚBLICO  
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1038. LUIZ ANTONIO DAGOSTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1039. LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1040. LUIZ CARLOS AGUIAR MORO - SERVIDOR PÚBLICO 

1041. LUIZ CARLOS ANDRADE - SERVIDOR PÚBLICO 

1042. LUIZ CARLOS DA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 

1043. LUIZ CARLOS DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1044. LUIZ CARLOS DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1045. LUIZ CARLOS DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

1046. LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1047. LUIZ CARLOS FERNANDES SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1048. LUIZ CARLOS LOPES - SERVIDOR PÚBLICO 

1049. LUIZ CARLOS RONDON - SERVIDOR PÚBLICO 

1050. LUIZ CLAUDIO DE AMORIM - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1051. LUIZ CLAUDIO PEREIRA SCHEFFER - SERVIDOR PÚBLICO 

1052. LUIZ DE FRANÇA BORGES NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

1053. LUIZ FERNANDO DE ARAÚJO FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1054. LUIZ GLAUCIO LEMES DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1055. LUIZ GONZAGA DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1056. LUIZ GUSTAVO AUGUSTO JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1057. LUIZ GUSTAVO DE MORAES - SERVIDOR PÚBLICO 

1058. LUIZ HENRIQUE PADILHA GODINHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1059. LUIZ PAULO THOMAZ DE MIRANDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1060. LUSIMAR MORENO DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1061. LUZIMAR APARECIDA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

1062. LUZINE TE NUNES DE SIQUEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1063. LUZINETE XAVIER DE LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 

1064. LWTICIA ALVES DA COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

1065. MACIEL DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO  

1066. MAFIO BOTELHO DO PRADO - SERVIDOR PÚBLICO 

1067. MAGDA CARVALHO DORILEO - SERVIDORA PÚBLICA 

1068. MAILTON LOURENÇO PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1069. MAIRA CARLA RODRIGUES – SERVIDORA PÚBLICA 

1070. MAIRA UYARA ARAUJO GOMES SANTANA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1071. MAISA DA SILVA - SERVIDORA PÍBLICA 

1072. MANOEL ANTONIO ALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1073. MANOEL ANTUNES DA SILVA NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

1074. MANOEL DE JESUS SOMBRA TEIXEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1075. MANOEL GONÇALO DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1076. MANOEL JORGE NETO - SERVIDOR PÚBLICO 

1077. MANOEL JOSE DE MORAES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1078. MANOEL OSMAIR DAS NEVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1079. MARA RUBIA FRANCA - SERVIDOR PÚBLICO 

1080. MARCEL KUNIOCHI - SERVIDOR PÚBLICO 

1081. MARCELA DE ALMEIDA MESA  

1082. MARCELLO FERREIRA DE CARVALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1083. MARCELO ALVES ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1084. MARCELO AUGUSTO GRANJA FONTES - SERVIDOR PÚBLICO 

1085. MARCELO BORGES DOS SANTOS GANIKO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1086. MARCELO DIAS MACHADO - SERVIDOR PÚBLICO 

1087. MARCELO EVARISTO SOUZA COELHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1088. MARCELO FERRI – SERVIDOR PÚBLICO 

1089. MARCELO HENRIQUE MARQUES DA LUZ - SERVIDOR PÚBLICO 

1090. MARCELO HENRIQUE MARQUES DA LUZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 
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1091. MARCELO JOSE PAES DE BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

1092. MARCELO JOSE SABINO SILVESTRE- SERVIDOR PÚBLICO 

1093. MARCELO MAX FREIRE – SERVIDOR PÚBLICO 

1094. MARCELO MONTEIRO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO  

1095. MARCELO NUNES DA SILVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1096. MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1097. MARCELO SOUZA DE ANDRADE – SERVIDOR PÚBLICO 

1098. MARCELO TEIXEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1099. MARCIA BENEDITA YOSHINO DE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

1100. MARCIA CRISTINA LEITE GUALBERTO - SERVIDOR PÚBLICO 

1101. MARCIA RODRIGUES DE AMORIM FERREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1102. MARCIA SILVA PEREIRA RIVERA - SERVIDOR PÚBLICO 

1103. MARCIANO MOREIRA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1104. MARCIEL DE OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

1105. MARCIELLY MOURA REIS DA GUIA - SERVIDORA PÚBLICA 

1106. MARCIO BOSA BRANDÃO - SERVIDOR PÚBLICO 

1107. MARCIO JOSE DA SILVA GONÇALVES DE SÁ - SERVIDOR PÚBLICO 

1108. MARCIO JOSE NETTO – SERVIDOR PÚBLICO 

1109. MARCIO JOSÉ SILVA GONÇALVES DE SÁ - SERVIDOR PÚBLICO 

1110. MARCIO KLEBER DUENHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1111. MARCIO SANCHES BERTAZO - SERVIDOR PÚBLICO 

1112. MARCO ANTONIO BRITO FERREIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

1113. MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH - - SERVIDOR PUBLICO 

1114. MARCOS ANTONIO MOREIRA ALVES – SERVIDOR PÚBLICO 

1115. MARCOS ARRUDA DE ALENCAR - SERVIDOR PÚBLICO 

1116. MARCOS AUGUSTO BATISTA DIAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1117. MARCOS DE SOUZA ANDRADE - SERVIDOR PÚBLICO 

1118. MARCOS LAET BUENO ALVES – SERVIDOR PÚBLICO 

1119. MARCOS NATANAEL SILVA DE ANDRADE – SERVIDOR PÚBLICO 

1120. MARCOS ROSENDO DA SILVA – COMERCIANTE  

1121. MARCOS SIDENIO DA ROSA CUNHA - SERVIDOR PÚBLICO 

1122. MARCOS VINICIUS CAMARGO DIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

1123. MARCUS DE DEUS GRIGGI – SERVIDOR PÚBLICO 

1124. MARCUS GALERIUS AQUINO - SERVIDOR PÚBLICO 

1125. MARCUS GALERIUS AQUINO – SERVIDOR PÚBLICO 

1126. MARCUS VINICIO ARRUDA E SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1127. MARIA ANGELICA BARROS NINCE – SERVIDORA PÚBLICA 

1128. MARIA ANITA DOS SANTOS CARVALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1129. MARIA ANTONIA CORREA - SERVIDORA PÚBLICA 

1130. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA - SERVIDORA PÚBLICA 

1131. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GORGES - SERVIDORA PÚBLICA 

1132. MARIA APARECIDA ENGELS BEZERRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1133. MARIA APRECIDA RODRIGUES ALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1134. MARIA AUXILIADORA DE LIMA CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1135. MARIA AUXILIADORA METELO DE ALMEIDA – ESTUDANTE  

1136. MARIA BASSO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1137. MARIA CELESTE SARAIVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1138. MARIA DAS DORES DE MATTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1139. MARIA DE FATIMA ZONOIZO SILVA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1140. MARIA DE JESUS DACOL - SERVIDORA PÚBLICA 

1141. MARIA DE LOURDES SOUZA L. CORREIA – ASSISTENTE SOCIAL 

1142. MARIA DE LURDES DE BARROS - SERVIDORA PÚBLICA 

1143. MARIA DULCE DE RESENDE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

Disponibilizado - 12/11/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10376 Caderno de Anexos - 23 de 34



 

1144. MARIA EMILIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO – BANCÁRIA 

1145. MARIA GENECI ANDRADE DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1146. MARIA GONÇALINA BOTELHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1147. MARIA GONÇALINA DE PINHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1148. MARIA JANDIRA CUNHA DA MATA – SERVIDORA PÚBLICA 

1149. MARIA JEORGINA CONCEIÇÃO DA SILVA - SERVIDORA PÍBLICA 

1150. MARIA JULIA CALMON REIS – SERVIDORA PÚBLICA 

1151. MARIA LENICE MATTOS CONCEIÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA 

1152. MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MENDES - SERVIDORA PÚBLICA 

1153. MARIA MADALENA NUNES BERNINI - SERVIDORA PÚBLICA 

1154. MARIA NEIDE NAZARIO BARROS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1155. MARIA ODICEIA DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1156. MARIA PARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1157. MARIA REGINA DA SILVA TAVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1158. MARIA SUELI FERREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1159. MARIA VALDECY LIMA GRANJA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1160. MARIA VILANY DOS REIS ARAUJO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1161. MARIANA KNEIP DE ALMEIDA MACEDO – ESTUDANTE 

1162. MARIANA MARQUES GALVÃO - SERVIDORA PÚBLICA 

1163. MARIANA PEREIRA GUSMÃO - SERVIDORA PÚBLICA 

1164. MARIANA PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1165. MARIANA SOARES ARANTES - SERVIDORA PÚBLICA 

1166. MARICILDA DO NASCIMENTO FARIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

1167. MARILENE FATIMA DE SILVA ARRUDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1168. MARILENE FERREIRA DE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

1169. MARIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1170. MARIMAX DA SILVA ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1171. MARINA RODRIGUES NUNES - SERVIDORA PÚBLICA 

1172. MARIO CESAR RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

1173. MARIO KLOECKNER - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1174. MARIO LUCIO LOUREIRO DA CUNHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1175. MARIO MARCIO DE LARA SORIANO – SERVIDOR PÚBLICO 

1176. MARIO MÁRCIO DO VALE SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1177. MARIO MARCIO MATOSO - SERVIDOR PÚBLICO 

1178. MARISA DE FATIMA LEAL CASTILLO - SERVIDORA PÚBLICA 

1179. MARISANGELA SCHIMIDT - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1180. MARISTELA CRESTANI FAVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1181. MARISTELA MARANHAO FONSECA - SERVIDORA PÚBLICA 

1182. MARIVALDO MESSIAS BARROS - SERVIDOR PÚBLICO 

1183. MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES - SERVIDOR PÚBLICO 

1184. MARIZELLY PAZ DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1185. MARIZETE PEREIRA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

1186. MARLENE DE AVILA ALVARES - SERVIDORA PÚBLICA 

1187. MARLON CRISTIANO DA SILVA – BANCÁRIO 

1188. MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA – ADVOGADO 

1189. MARLY ALVES BANDEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1190. MARLY APARECIDA TAVARES PAULETTI - SERVIDORA PÚBLICA 

1191. MARLY VIEIRA MODESTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1192. MATHEUS HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO 

(A) 

1193. MATILDE SOUZA DOS SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1194. MAURICIO COELHO RIBEIRO DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1195. MAURICIO DE CARVALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 
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1196. MAURICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1197. MAURICIO PIRES DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1198. MAURICIO RODRIGUEZ MANEIRO – SERVIDOR PÚBLICO 

1199. MAURILIO ALVES COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1200. MAURO CESAR SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1201. MAURO CEZAR GALVÃO MARQUES VALLIN – SERVIDOR PÚBLICO 

1202. MAURO LUIS BRAGA DE OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

1203. MAURO MARCELO WAGNER – SERVIDOR PÚBLICO  

1204. MAX JORGE LACERDA DA MATTA – SERVIDORA PÚBLICA 

1205. MAXWELL BARROS SAMPAIO – BIÓLOGO  

1206. MAYARA RODRIGUES ANDREGHETI – ADVOGADA  

1207. MAYCON RODRIGUES DO PRADO - SERVIDOR PÚBLICO 

1208. MAYSA ROSA MONTEIRO FORTES - SERVIDOR PÚBLICO 

1209. MEIRE TEREZINHA BARLETA – SERVIDORA PÚBLICA 

1210. MELISSA PAULA DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1211. MICHELLE CUIABANO COSTA - SERVIDORA PÚBLICA 

1212. MIDIA ANDRE RISSOTE - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1213. MIGUELINA ROSA DO ESPIRITO SANTO CERQUEIRA - SERVIDOR 

PÚBLICO 

1214. MILTON DE CERQUEIRA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1215. MIRAN DE OLIVEIRA LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

1216. MIRANIR JANUÁRIO GIL DE OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1217. MIRIAM FATIMA PEREIRA LAMEGO - SERVIDORA PÚBLICA 

1218. MIRIAM SOUZA MATOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1219. MIRIAN DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1220. MOISES DE CAMPOS FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1221. MONICA ELIANA BOTELHO SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1222. MONICA GARCIA DE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

1223. MONICA MACIEL DE SENA CORTEZ – SERVIDORA PÚBLICA 

1224. MURILLO FELIPPE REBELATO - SERVIDOR PÚBLICO 

1225. MURILO AMARAL TEODORO DE MELLO - SERVIDOR PÚBLICO  

1226. NADIA JOSE DE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

1227. NADJA MARA NEVES NETO YOSHIDA – BANCÁRIA 

1228. NAIANNE FARIA LIMA DE CARVALHO – SERVIDORA PÚBLICA 

1229. NAILA BRAZ NASSARDEN - SERVIDOR PÚBLICO 

1230. NAILHO TABORDA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1231. NAILIO PEREIRA LEITE - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1232. NAIR MENDES DE OLIVEIRA – ESTUDANTE  

1233. NANCI BENETTY POFFO- SERVIDOR PÚBLICO 

1234. NARA LUCIA DE CARVALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1235. NATALIA DE OLIVEIRA MEDEIROS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1236. NATALIA FERNANDA SOARES LOPES – SERVIDORA PÚBLICA 

1237. NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1238. NATALICIO DA SILVA ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1239. NATALIE MARIA DIAS BUENO DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1240. NATAN DOMINGUES DA SILVA JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

1241. NATHALIA GARCIA ZAQUEO – ESTUDANTE  

1242. NATHALIA TASSIANE RODRIGUES SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1243. NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS – SERVIDORA PÚBLICA 

1244. NEIDE MARIA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1245. NEILA GONAÇLVES BROGES DE BRITO – ESTUDANTE  

1246. NEISLAINE PRADO DOS SANJOS – SERVIDORA PÚBLICA 

1247. NELCINDA RAMOS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 
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1248. NELIDA GLORIA MANEIRO RODRIGUEZ – SERVIDORA PÚBLICA 

1249. NELLY CARDOZO DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1250. NELSI CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1251. NELSON ANTONIO DE AMORIM MASSA - SERVIDOR PÚBLICO 

1252. NELSON VICENTIN JUNIOR - SERVIDOR PÚBLICO 

1253. NELY GOMES DE AMORIM - SERVIDORA PÚBLICA 

1254. NEUCI APARECIDA BOTELHO – SERVIDORA PÚBLICA 

1255. NEY GERALDO MAURICIO BARROSO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1256. NICANOR DE SOUZA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1257. NICOLAS PEREIRA TAVARES DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1258. NILDA GOMES BENTA - SERVIDORA PÚBLICA 

1259. NILMA GUIMARÃES NOVAIS – PSICOLOGA  

1260. NILMA TEREZINHA BEZERRA DE CASTRO - SERVIDORA PÚBLICA 

1261. NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA  

1262. NILTON LOURENÇO DE PAULA - SERVIDOR PÚBLICO 

1263. NILVA RAMALHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1264. NIVALDO DE ARRUDA E SILVA FILHO - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1265. NIVANDA FRANÇA ARAUJO - SERVIDOR PÚBLICO 

1266. NORBERTO ALMEIDA FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1267. NYARA FERNANDA TAKAHARA DA CRUZ  

1268. ODAIR DE SÁ PEDROSO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1269. ODAIR JOSE LUZIA - SERVIDOR PÚBLICO 

1270. ODALIR PAULOD A COSTA – SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1271. ODEMIR ALVES RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1272. ODEMIR ALVES RODRIGUES DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1273. ODENIRÇO P. DA SILVA – ESTUDANTE  

1274. ODILON APARECIDO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1275. OLINDA FERREIRA DA CUNHA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1276. OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - SERVIDOR PÚBLICO 

1277. ORIVALDO PINHEIRO GONÇALVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1278. ORLANDO NASCIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO  

1279. OSCEMARIO FORTE DALTRO - SERVIDOR PÚBLICO 

1280. OSVALDO DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

1281. OTACILIO THIAGO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1282. OTAVIO PEGORARA DE SOUZA – SERVIDOR PÚBLICO 

1283. OTONIEL RIBEIRO DE ARAUJO – SERVIDOR PÚBLICO 

1284. OZIEL OLIVEIRA GALVÃO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1285. PAMELA DE CARVALHO VIEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1286. PASCOAL BARROS DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1287. PATRICIA DE SOUZA NEVES ALVES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1288. PATRICIA DE SOUZA NEVES ALVES – SERVIDORA PÚBLICA 

1289. PATRICIA HELENA SANTOS DA COSTA JAEGE- SERVIDORA PÚBLICA 

1290. PATRICIA MACHADO ALVIM - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1291. PATRICIA PORTO SENNA - SERVIDORA PÚBLICA 

1292. PATRICIA SOUZA DA CUNHA - SERVIDOR PÚBLICO 

1293. PAULA LUCIANA DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1294. PAULO ALEXANDRE FRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

1295. PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR – SERVIDOR PÚBLICO 

1296. PAULO CESAR HOFFMANN – BANCÁRIO 

1297. PAULO DE BRITO FERREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1298. PAULO DE CARVALHO COUTO – SERVIDOR PÚBLICO 

1299. PAULO DE TARSO LEAL LAWALL – BANCÁRIO 

1300. PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA - SERVIDOR PÚBLICO 
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1301. PAULO EDUARDO DE AMORIM VIRGOLINO – BANCÁRIO 

1302. PAULO EDUARDO GOMES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1303. PAULO EDUARDO GOMES DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1304. PAULO FERNANDO BENEVIDES - SERVIDOR PÚBLICO 

1305. PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1306. PAULO FERREIRA DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1307. PAULO HENRIQUE FERREIRA PASSOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1308. PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1309. PAULO HENRIQUE TOTTI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1310. PAULO ROBERTO BEZERRA – SERVIDOR PÚBLICO 

1311. PAULO ROBERTO MARQUES DA COSTA – SERVIDOR PÚBLICO 

1312. PAULO ROGERIO JANUARIO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1313. PAULO SERGIO DE MELLO - SERVIDOR PÚBLICO 

1314. PAULO VICENTE DE MELLO - SERVIDOR PÚBLICO 

1315. PEDRO ALMEIDA DIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

1316. PEDRO GETULIO DE MORAES FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1317. PEDRO GOMES ALVES MENEZES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1318. PEDRO GOMES LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

1319. PEDRO JULIAO DE CASTRO BORGES - SERVIDOR PÚBLICO  

1320. PEDRO MONTEIRO SOBRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1321. PHELIPE MARCEL SILVA DE CAMPOS – SERVIDOR PÚBLICO 

1322. PLINIO CARNEIRO GOMES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1323. PLINIO FELICIANO DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1324. POLIANA FURTADO DE MENDONÇA - SERVIDORA PÚBLICA 

1325. PRISCILA DOURADO ALVES - SERVIDORA PÚBLICA 

1326. PRISCILA FIGUEIREDO DORILEO - SERVIDORA PÚBLICA 

1327. PRISCILA INACIO DA SILVA – ADVOGADA 

1328. PRISCILA MEIRELES COUTINHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1329. RAFAEL COSTA NEVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1330. RAFAEL DE ALMEIDA BATISTA FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1331. RAFAEL DE LARA MOSQUEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

1332. RAFAEL LUIS RIBEIRO ITO - SERVIDOR PÚBLICO 

1333. RAFAEL TEODORO DE MELO – SERVIDOR PÚBLICO 

1334. RAFAEL THIAGO PAES DE BARROS – SERVIDOR PÚBLICO 

1335. RAFAELA DAMIANI - SERVIDORA PÚBLICA 

1336. RAFAELA OLIVEIRA DE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1337. RAIMUNDO DIAS CABRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1338. RAIMUNDO NONATO TRINDADE - SERVIDOR PÚBLICO 

1339. RAISA CATARINA OLIVEIRA SIQUEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1340. RAPHAEL FELIPE SOUSA FRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO 

1341. RAQUEL APARECIDA PEREIRA - - ADVOGADA  

1342. RAQUEL CASTRO FARIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

1343. RAQUEL LINAIK DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1344. RAQUEL LUZIA LEAL DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1345. RAUSENN CAMPOS ALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1346. RAYARA DA SILVA SANTOS MAIRESSE – SERVIDORA PÚBLICA 

1347. REGERIO BORGES CARDOSO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1348. REGIANE MEDINAS DAS NEVES SALES - SERVIDOR PÚBLICO 

1349. REGINA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES - SERVIDORA 

PÍBLICA 

1350. REGINA CAMPOS DE CARVALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1351. REGINA DE FATIMA ALVES SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

1352. REGINALDO CONCEIÇÃO AMORIM - SERVIDOR PÚBLICO 
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1353. REGINALDO NEVES DOS ANJOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1354. REGINALDO SOUZA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1355. REINALDO COELHO CARDOSO - SERVIDOR PÚBLICO 

1356. REINALDO JORGE DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1357. RENAINALDO MARTINS PACHECO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1358. RENATA CAROLINE GUILHER – SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1359. RENATA FERNANDES LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1360. RENATA FERNANDES LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 

1361. RENATA FERREIRA RODRIGUES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1362. RENATA LEITE JANSONS - SERVIDORA PÚBLICA 

1363. RENATO ESPINDOLA - SERVIDOR PÚBLICO 

1364. RENATO FERREIRA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1365. RENATO LUISA FASOLO - SERVIDOR PÚBLICO 

1366. RENYLSON D CARLO POUSO DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

1367. RICARDO BATISTA MARTINS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1368. RICARDO BERTOLINI - SERVIDOR PÚBLICO 

1369. RICARDO DA COSTA PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1370. RICARDO DE LUCCA CRUDO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1371. RICARDO MARTINS DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1372. RICARDO OLIVERIA DE QUEIROZ - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1373. RICARDO ROBERTO DE ALMEIDA CAPISTRANO  

1374. RICARDO SOUZA LOBO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1375. RINALDO WAGNER RODRIGUES DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO 

(A) 

1376. RINILDA CALHEIROS GOMES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1377. RITA DE CASSIA ESPIRITO SANTO – SERVIDORA PÚBLICA 

1378. RITA MARCIA DE ANDRADE JUSTINO - SERVIDOR PÚBLICO 

1379. ROBERTA DE AZEVEDO CARDOSO DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1380. ROBERTA LINCK - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1381. ROBERTA LINCK – SERVIDORA PÚBLICA 

1382. ROBERTA MARIA C. PENNA - SERVIDORA PÚBLICA 

1383. ROBERTO ALVES SERRÃO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1384. ROBERTO DE CERQUEIRA CALDAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1385. ROBERTO GARCEZ SADDI - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1386. ROBERTO GUEDES DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1387. ROBERTO JEFERSON DE SOUZA FREITAS – SERVIDOR PÚBLICO 

1388. ROBERTO MOTA GUIMARAES - SERVIDOR PÚBLICO 

1389. ROBERTO PASSOS DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO  

1390. ROBERTO PAULO BENITES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1391. ROBERTO RIVELINO BITTENCOURT DE SOUZA - SERVIDOR PÍBLICO 

1392. ROBERTO RIZZO GOUVEIA GALVÃO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1393. ROBSON DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1394. ROBSON GILBERTO BRAGA - SERVIDOR PÚBLICO 

1395. ROBSON GONÇALVES DE LIMA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1396. ROBSON SILVA DOLORES DIAS - SERVIDOR PÚBLICO 

1397. RODOLFO SALES DE OLIVEIRA CABRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1398. RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO – SERVIDOR PÚBLICO 

1399. RODRIGO CARLOS EREGIPE FIGUEIREDO – SERVIDOR PÚBLICO 

1400. RODRIGO DE FRANÇA BARCELO - SERVIDOR PÚBLICO 

1401. RODRIGO INRI PAGOT DOS REIS - SERVIDOR PÚBLICO 

1402. RODRIGO LATORRACA DE SANCTIS PIRES - SERVIDOR PUBLICO 

1403. RODRIGO LEONCIO CARDOSO – SERVIDOR PÚBLICO 

1404. RODRIGO LUCIAN HENNRICHS – SERVIDOR PÚBLICO 
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1405. ROGER SILVANO FREIRE DE BARROS – SERVIDOR PÚBLICO 

1406. ROGERIO DE LACERDA FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1407. ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - SERVIDOR PÚBLICO 

1408. ROGERIO JUNIOR DA SILVA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1409. ROGERIO MANOEL ROSSETO – SERVIDOR PÚBLICO 

1410. ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA - SERVIDOR PÚBLICO 

1411. ROGERIO WILLIAN R. DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1412. ROMULO LOPES CARVALHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1413. RONALDO PAES DE BARROS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1414. RONALDO PEREIRA ANTUNES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1415. RONES KLEY DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1416. RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1417. RONISSANDRA CONDE DE MORAES - SERVIDOR PÚBLICO 

1418. RONY MARCELO BORRALHO MENDES – SERVIDOR PÚBLICO 

1419. ROOSEVELT DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1420. ROOSEVELT LEITE MOREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1421. ROQUE CESAR MACEDO ESTERIS JUNIOR - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1422. ROSA FIGUEIREDO - SERVIDORA PÚBLICA 

1423. ROSA MARIA ZAMIGNAN - SERVIDORA PÚBLICA 

1424. ROSALINA BARRETO MACHADO – SERVIDORA PÚBLICA 

1425. ROSALINA MAMEDE SOUZA - SERVIDORA PÚBLICA 

1426. ROSALYNN MARY MAGALHÃES – SERVIDORA PÚBLICA 

1427. ROSANA MARIA VIEGAS - SERVIDORA PÚBLICA 

1428. ROSANA VIANNA SCAPINI - SERVIDORA PÚBLICA 

1429. ROSANE CONCEIÇÃO DE BARROS - SERVIDORA PÚBLICA 

1430. ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1431. ROSANGELA MARQUES DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1432. ROSANGELA NASCIMENTNUNES ROCHA - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1433. ROSANGELA SILVA DANTAS – SERVIDORA PÚBLICA 

1434. ROSELI APARECIDA BEVILACOUA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1435. ROSELI DE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1436. ROSENILDA ISABEL DELGADO - SERVIDORA PÚBLICA 

1437. ROSIMARA MONTEIRO MARTINS - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1438. ROSINALDO NUNES DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1439. ROSINALDO NUNES DE ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1440. ROSVITA FLASH SERRAGLIO - SERVIDORA PÍBLICA 

1441. RUBENS  MOURA RIBEIRO - SERVIDOR PÚBLICO 

1442. RUBENS ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO – SERVIDOR PUBLICO 

1443. RUBIA HELENA DOS SANTOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1444. RUBIANI FREIRE ALVES – SERVIDORA PÚBLICA 

1445. RUBINEI CAETANO RODRIGUES – SERVIDOR PÚBLICO 

1446. RUBISMARA RODRIGUES DE SALES – ADVOGADA 

1447. RUY PIRES DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1448. SALVADOR MONTEIRO DA SILVA FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1449. SAMIRA APARECIDA MENDONÇA DE BARROS - SERVIDOR(A)  PÚBLICO(A) 

1450. SAMUEL DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1451. SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1452. SANDRA APARECIDA MOTA GERVAZONI - SERVIDORA PÚBLICA 

1453. SANDRA BATISTA MORAIS MATSUI - SERVIDORA PÚBLICA 

1454. SANDRA ELIANE PAULO DE CARVALHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1455. SANDRA LUIZA SANTOS - SERVIDORA PÚBLICA 

1456. SANDRA MARIA DA COSTA ALMEIDA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1457. SANDRA MARIA SILVA DAMASCENO - SERVIDORA PÚBLICA 
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1458. SANDRA ROMEIRO SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1459. SANDRO LUIS BRANDAO CAMPOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1460. MAURICIO CAMPOS DA COSTA – CONTADOR  

1461. SANEA LEITE DA VEIGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1462. SEBASTIANA MORAES DO COUTO - SERVIDORA PÚBLICA 

1463. SEBASTIÃO BENEVIDES DE OUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1464. SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1465. SEBASTIAO DOS SANTOS – SERVIDOR PÚBLICO 

1466. SEBASTIÃO RENATO DE MORAES - SERVIDOR PÚBLICO 

1467. SEBASTIÃO WANDERLY DA COSTA – BANCÁRIO 

1468. SELBA ELISA BADOTTI SAMPAIO - SERVIDOR PÚBLICO 

1469. SELMA DE SOUZA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1470. SELMA LUCIANE VENEGA DA CONCEIÇÃO – ESTUDANTE  

1471. SELMA MARIA DA COSTA – ESTUDANTE 

1472. SERGIO AUGUSTO SOARES LEAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1473. SERGIO CORREA GONÇALVES - SERVIDOR PÚBLICO 

1474. SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1475. SERGIO FERREIRA NEVES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1476. SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1477. SHEYLA BARBOSA DE SOUZA – AUTONÔMA 

1478. SHIRLEY MARCATO DE OLIVEIRA - SERVIDORA PÚBLICA 

1479. SIDNEY CARLOS LANZA - SERVIDOR PÚBLICO  

1480. SILBENE DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1481. SILMARA CELSO DOURADO – SERVIDORA PÚBLICO 

1482. SILVANIA MARIA DE HOLANDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1483. SILVIA CRISTIANE DE ALMEIRA – BANCÁRIA 

1484. SILVIA DE PAULA GIACOMINI ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 

1485. SILVIA LETICIA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1486. SILVIA REGINA FERRAZ MODESTO - SERVIDORA PÚBLICA 

1487. SILVIO APARECIDO JESUS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1488. SILVIO AUGUSTO CALDEIRA- SERVIDOR PÚBLICO  

1489. SILVIO JOSE BUENO DE ALMEIDA – SERVIDOR PÚBLICO 

1490. SILVIO ROSARIO ALVES DE ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1491. SIMIAO DIAS DE OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1492. SIMONE CRISTINA DE ARRUDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1493. SIMONE DAS GRAÇAS LARA PINTO – SERVIDORA PÚBLICA 

1494. SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ – SERVIDORA PÚBLICA 

1495. SIMONE DE SA DE OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1496. SIMONE GABRIELLE BRANSÃO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1497. SIMONE LUZIA DA SILVA FELIX - SERVIDORA PÚBLICA 

1498. SIMONE RODRIGUES KOEHLER - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1499. SOLANGE CANOVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1500. SONIA CUERBAZS FERNANDES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1501. SONIA DOS SANTOS MOURA CASTRO - SERVIDORA PÚBLICA 

1502. SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1503. SONIA MARIA FERREIRA SANTIAGO – SERVIDORA PÚBLICA 

1504. SONIA PEREIRA DA SILVA PEDROSO - SERVIDORA PÚBLICA 

1505. STELLA RIBEIRO GONÇALVES – SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1506. SUELLEN CHRISTINE FIGUEIREDO - SERVIDOR PÚBLICO 

1507. SUELY AUXILIADORA SANTANA – SERVIDORA PÚBLICA 

1508. SUELY BORGES DE MORAES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1509. SUZANA DE SOUZA RODRIGUES - SERVIDORA PÚBLICA 

1510. SUZANE RODRIGUES DE AMORIM – SERVIDORA PÚBLICA 
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1511. TADEU MARCIO CERQUEIRA CALDAS - ECONOMISTA 

1512. TALLES FONSECA DE CARVALHO – SERVIDOR PÚBLICO 

1513. TANIA MARA BARBOSA RACOSKI – SERVIDORA PÚBLICA 

1514. TASSO RODRIGO DE CAMPOS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1515. TASSYANA SATORRES BEUTINGER – SERVIDORA PÚBLICA 

1516. TATIANA CORREA DA SILVA FRAGA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1517. TATIANA DIAS ORMOND DA SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1518. TATIANA LAURA GUEDES LIBARDI – SERVIDORA PÚBLICA 

1519. TATIANE MARIA DOS SANTOS - SERVIDOR PÚBLICO 

1520. TATIANE RAMALHO CORREA VIEIRA DE PAULA  

1521. TELMA AUXILIADORA SILVA COUTINHO RODRIGUES  

1522. TELMA PEREIRA DA SILVA VIANA - SERVIDOR PÚBLICO 

1523. TEOBALDO CARDOBA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1524. TERESINHA DE FATIMA OLIVEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1525. THAMIA KAROLINE MOREIRA DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1526. THAYANA MENDONÇA DE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA 

1527. THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO –SERVIDOR PUBLICO 

1528. THIAGO ALEXANDRE BATISTA - SERVIDOR PÚBLICO  

1529. THIAGO ALVES DONEGA - SERVIDOR PÚBLICO  

1530. THIAGO DE ALMEIDA LIMA ZAZATT - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1531. THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1532. THIAGO DUARTE NUSA – SERVIDOR PÚBLICO 

1533. THIAGO FELIPE NASCIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO  

1534. THIAGO FRANCA CABRAL - SERVIDOR PÚBLICO 

1535. THIAGO FRANÇA SOARES - SERVIDOR PÚBLICO 

1536. THIAGO FREITAS ESTEVÃO BOTASSINE - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1537. THIAGO QUINTEIRO ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1538. THIAGO SOUZA FONSECA - SERVIDOR PÚBLICO 

1539. THIARA DE MOURA FERREIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1540. TIAGO DE AGUIAR COSTA – SERVIDOR PÚBLICO 

1541. TOMASIA DA SILVA - SERVIDORA PÚBLICA 

1542. TULIO CESAR DA FONSECA TURIBIO - SERVIDOR PÚBLICO 

1543. UBIRATAN TAVARES PIMENTEL - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1544. VALCIENE DA SILVA NASCIMENTO – PROFESSORA  

1545. VALDECI JOSE DOS SANTOS LELES - SERVIDOR PÚBLICO 

1546. VALDECYL GUIMARÃES DE OLIVERIA - SERVIDORA PÚBLICA 

1547. VALDEMIR FERREIRA DE ALMEIDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1548. VALDEMIR SANTOS PEDROZO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1549. VALDEVINO AMANTINO DE ASSUNÇÃO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1550. VALDIRENE DA SILVA NASCIMENTO ESPINDOLA – PROFESSORA  

1551. VALERIA AUTO BOTELHO - SERVIDORA PÚBLICA 

1552. VALFREDO BORGES FARIA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1553. VALIDOS AUGUSTO MIRANDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1554. VALLENCIA MARIA GOMES - SERVIDOR PÚBLICO 

1555. VALMIR JOSE DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO  

1556. VALQUIRIA DUARTE DE SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1557. VALTEAN DA SILVA XAVIER – SERVIDOR PÚBLICO 

1558. VANDERLEIA FERREIRA DE LIMA - SERVIDORA PÚBLICA 

1559. VANDESON DUTRA FERREIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1560. VANESSA CARLA RIBEIRO DE AVELAR SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1561. VANIA SEBEN MARQUEZINI – BANCÁRIA 

1562. VANUZA DA SILVA SOUZA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1563. VANUZA DA SILVA SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 
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1564. VERA LUCIA BRUNO GONÇALVES – BANCÁRIA 

1565. VERA LUCIA DE FARIAS - SERVIDORA PÚBLICA 

1566. VERA LUCIA LEAL AMARAL – SERVIDORA PÚBLICA 

1567. VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA – SERVIDORA PÚBLICA 

1568. VERUSKA ALMEIDA DE SOUZA – SERVIDORA PÚBLICA 

1569. VICENTE DIAS FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1570. VILMA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES - SERVIDORA PÚBLICA 

1571. VILMA DE ASSIS OLIVEIRA - SERVIDOR PÚBLICO 

1572. VILMARA CRISTIANA FERREIRA E SILVA – SERVIDORA PÚBLICA 

1573. VINICIUS ROBSON MARIA DE MOURA – BANCÁRIO 

1574. VINICIUS SANTANA DE OLIVEIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1575. VITOR BENEDITO DA CUNHA BENEVIDES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1576. VITOR DE MELO PEREIRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1577. VITOR MARCELO DE AMORIM - SERVIDOR PÚBLICO 

1578. VIVIAN GABRIELLE VILAS BOAS DE SOUZA  - SERVIDOR PÚBLICO 

1579. VIVIANE RODRIGUES LEAO – SERVIDORA PÚBLICA 

1580. VIVIANN MACIEL DA SILVA ALVES - SERVIDORA PÚBLICA 

1581. WAGNER DA SILVA SOARES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1582. WAGNER GALVÃO DE VASCONCELOS - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1583. WAGNER ROSA SOARES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1584. WALBER ALEXANDER DO CARMO DESTO – SERVIDOR PÚBLICO 

1585. WALDEMIR BATISTA DA SILVA – SERVIDOR PÚBLICO 

1586. WALDIR APARECIDA TAQUES – SERVIDOR PÚBLICO 

1587. WALLACE GABRIEL DOS SANTOS BENEDITO - SERVIDOR PÚBLICO 

1588. WALMIR FALCAO DE BRITO - SERVIDOR PÚBLICO 

1589. WALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA – SERVIDOR PÚBLICO 

1590. WALTER BOM DESPACHO DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1591. WALTER DIAS - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1592. WALTER FERREIRA PAES FILHO - SERVIDOR PÚBLICO 

1593. WANDERLEI GALLEGO RODRIGUES - SERVIDOR PÚBLICO  

1594. WANDERSON COELHO OLIVEIRA FIGUEIREDO – SERVIDOR PÚBLICO 

1595. WANDERSON DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1596. WANDRESSA MOREIRA GARCIA – SERVIDORA PÚBLICA 

1597. WANESSA DE MORAIS GONÇALVES - SERVIDORA PÚBLICA 

1598. WANKLEY CORREA RODRIGUES - SERVIDOR(A) PÍBLICO (A) 

1599. WELINTON FERREIRA MARTINS – SERVIDOR PÚBLICO 

1600. WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO – SERVIDOR PÚBLICO 

1601. WELLINGTON FIGUEIREDO ROMERO - SERVIDOR PÚBLICO 

1602. WELLINGTON JOAO GERALDES – SERVIDOR PÚBLICO 

1603. WELLITON APARACIDO DE SOUZA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1604. WELLYNGTON SANTIAGO DA SILVA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1605. WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO – ESTUDANTE  

1606. WENDER OLIVEIRA LIMA DE ARRUDA - SERVIDOR PÚBLICO 

1607. WESLEN SOUZA DE ARRUDA – SERVIDOR PÚBLICO 

1608. WESLWY VIANA GOMES - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1609. WILIAN VIEIRA AJALA - SERVIDOR PÚBLICO 

1610. WILLIAN ADORNO MOURA  - SERVIDOR PÚBLICO 

1611. WILLIAN CESAR GONÇALVES CARDOSO - SERVIDOR PÚBLICO 

1612. WILLIAN DAMBROS - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1613. WILLIAN SANTOS SOARES - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1614. WILMA TEIXEIRA – SERVIDORA PÚBLICA 

1615. WILSON FELIPE DA SILVA - SERVIDOR PÚBLICO 

1616. WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE – BANCÁRIO 
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1617. WILSON JOSE DUTRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1618. WILSON VILELA PINTO - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1619. WILTON OLIVEIRA DE CAMPOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO 

1620. WINDSON DALPRA - SERVIDOR(A) PÚBLICO (A) 

1621. WLADIMIR DA SILVA CAPELO - SERVIDOR PÚBLICO 

1622. YANA REGINA XAVIER CORREA DE MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO 

1623. YGOR ASSAD DE LIMA - SERVIDOR PÚBLICO 

1624. ZANADREA LUSTOSA AMORIM – SERVIDORA PÚBLICA 

1625. ZELANDIA MORAIS FENRNADES DA COSTA - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1626. ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO - SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) 

1627. ZILMA MARIA DE ARAUJO - SERVIDORA PÚBLICA 

1628. ZORAIDE BARBOSA ALMEIDA URCINO – SERVIDORA PÚBLICA 

 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente, que será fixado no lugar 

de costume, publicado na forma da Lei. Cuiabá-MT, 09 de OUTUBRO de 2018. Eu, Vânia Bruno, 

Assistente de Gabinete II,  que digitei e subscrevi. 

 

 

MONICA CATARINA PERRI SIQUEIRA 

Juíza Presidente do Tribunal do Júri 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 

 
 

GABARITO PRELIMINAR PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO DA 

COMARCA DE SINOP 

 

 

        

 

 

Questões  A B C D 

01    X 

02 X    

03    X 

04  X   

05    X 

06    X 

07  X   

08   X  

09 X    

10  X   

11  X   

12   X  

13  X   

14   X  

15    X 

16   X  

17 X    

18   X  

19  X   

20 Anulada 
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